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Wykaz ważniejszych oznaczeń

A – pole powierzchni
[
mm2],

a – grubość usuniętego naddatku [mm],
aT – współczynnik przewodzenia temperatury

[
m2

s

]
,

C – pojemność elektryczna [F],
c – pojemność jednostkowa

[
F

mm2

]
,

cw – ciepło właściwe
[

J
kgK

]
,

Cp – stężenie procentowe [%],
Cm – stężenie molowe

[
mol
dm3

]
,

D – współczynnik dyfuzji
[

m2

s

]
,

d – średnica elektrody roboczej [mm],
∆Z – posuw wgłębny elektrody roboczej [mm],
E – suma spadków potencjału w szczelinie międzyelektrodowej [V],
η – polaryzacja [V],

EA – energia aktywacji
[

J
mol

]
,

F – stała Faradaya F = 96485, 34
[

C
mol

]
,

f – częstotliwość [Hz],
I – natężenie prądu elektrycznego [A],
i – gęstość prądu

[
A

m2

]
,

I0 – natężenie prądu wymiany [A],
i0 – gęstość prądu wymiany

[
A

m2

]
,

Ic – natężenie prądu pojemnościowego [A],
ic – gęstość prądu pojemnościowego

[
A

m2

]
,

If – natężenie prądu faradajowskiego [A],
if – gęstość prądu faradajowskiego

[
A

m2

]
,

kn – objętościowa prędkość zużycia elektrody roboczej
[

mm3

s

]
,

kv – objętościowy równoważnik chemiczny
[

mm3

As

]
,

kw – współczynnik wypełnienia impulsu,
Lw – średnia grubość usuniętego naddatku w warstwie [mm],
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m – masa [kg],
N – współczynnik skuteczności drążenia,
n – wskaźnik lokalizacji roztwarzania anodowego,
P – moc [W],
p – cienienie [Pa],

pH – wykładnik stężenia jonów wodorowych (hydroniowych),
r – promień elektrody roboczej [mm],
R – uniwersalna stała gazowa R = 8, 314

[
J

mol·K

]
,

Re – liczba Reynoldsa,
RΩ – opór czynny (rezystancja) [Ω],
q – ładunek elektryczny [C],
S – grubość szczeliny międzyelektrodowej [mm],
S0 – początkowa grubość szczeliny międzyelektrodowej [mm],
Sf – grubość szczeliny międzyelektrodowej ustalonej [mm],
Sh – liczba Strouhala,
T – okres [s],
t – czas [s],
ti – czas impulsu [s],
tp – czas przerwy pomiędzy impulsami [s],
U – napięcie międzyelektrodowe [V],
V – objętość [mm3],

∆V – ubytek objętościowy [mm3],
Vw – objętościowa wydajność obróbki

[
mm3

min

]
,

vn – prędkość roztwarzania w kierunku normalnym do powierzchni
obrabianej

[mm
min
]
,

vf – prędkość przesuwu elektrody roboczej w kierunku powierzchni
obrabianej

[mm
min
]
,

vp – prędkość przesuwu uniwersalnej elektrody ponad powierzchnią
obrabianą

[mm
min
]
,

W – energia wyładowania [J],
w – prędkość przepływu elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej

[m
s
]
,

α – współczynnik wymiany ładunku (symetrii reakcji elektrodowej),
αT – temperaturowy współczynnik przewodności elektrycznej

[
1

oC

]
,

β – koncentracja objętościowa fazy gazowej w elektrolicie,
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δP W E – grubość podwójnej warstwy elektrycznej [mm],
η – wydajność prądowa procesu roztwarzania anodowego,

ηkv – współczynnik obrabialności elektrochemicznej materiału
[

mm3

As

]
,

µ̄ – potencjał elektrochemiczny
[

J
mol

]
,

φ – potencjał elektryczny [V],
φa – elektryczny potencjał anodowy [V],
φk – elektryczny potencjał katodowy [V],
γ – napięcie powierzchniowe

[
J

mm2

]
,

κ – elektryczna przewodność właściwa elektrolitu
[

S
m

]
,

µ – dynamiczny współczynnik lepkości [Pa s],
ρ – gęstość

[
kg
m3

]
,

σ – gęstość powierzchniowa ładunku elektrycznego
[

C
m2

]
,

τ – stała czasowa ładowania podwójnej warstwy elektrycznej [s],
Θ – temperatura [oC], [K],
θ – przyrost temperatury [oC], [K],
υ – współczynnik objętościowego zużycia elektrody roboczej [%].

Wykaz ważniejszych indeksów

ER – oznacza, iż wielkość odnosi się do elektrody roboczej,
PO – oznacza, iż wielkość odnosi się do przedmiotu obrabianego,
a – oznacza, iż wielkość odnosi się do anody,
e – oznacza, iż wielkość odnosi się do elektrolitu,
i – oznacza, że wielkość odnosi się do i-tego składnika,
in – oznacza wartości wielkości na wlocie do szczeliny międzyelektrodowej,
k – oznacza, iż wielkość odnosi się do katody,

out – oznacza wartości wielkości na wylocie ze szczeliny międzyelektrodowej.

Wykaz ważniejszych skrótów

3D – trójwymiarowy,
ECM – obróbka elektrochemiczna (ang. Electrochemical Machining),
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ECMM – mikroobróbka elektrochemiczna (ang. Electrochemical Micro-
machining),

EDM – obróbka elektroerozyjna (ang. Electrical Discharge Machining),
EDMM – mikroobróbka elektroerozyjna (ang. Electrical Discharge Micro-

machining),
ER – elektroda robocza,

PECM – impulsowa obróbka elektrochemiczna (ang. Pulse Electrochemi-
cal Machining),

PECMM – impulsowa mikroobróbka elektrochemiczna (ang. Pulse Electro-
chemical Micromachining),

3D-EDMM – mikroobróbka elektroerozyjna elektrodą uniwersalną,
3D-ECMM – mikroobróbka elektrochemiczna elektrodą uniwersalną,

PO – przedmiot obrabiany,
PWE – podwójna warstwa elektryczna,
UR – technologiczna objętość jednostkowa (ang. Unit Removal).

Wykaz podstawowych definicji

Krater erozyjny – ślad po pojedynczym wyładowaniu elektroerozyjnym,
czyli obszar powstały w wyniku topienia i parowania elektrod oraz gwał-
townego wrzenia cieczy dielektrycznej, obejmujący mikrowgłębienie oraz jego
zewnętrzne otoczenie, tzw. wypływkę (czyli wzniesienie powstałe w wyniku
zakrzepnięcia roztopionego i następnie promieniowo przemieszczonego wsku-
tek dynamicznego oddziaływania kanału plazmowego i pęcherza gazowego bez
utraty kontaktu z materiałem rodzimym) [157,167,168,182].
Lokalizacja obróbki – charakterystyczne dla każdego ubytkowego procesu
obróbkowego skoncentrowanie energii niezbędnej do usunięcia naddatku, w od-
niesieniu do zadanego obszaru przedmiotu obrabianego.
Stopień lokalizacji – ilościowy wskaźnik lokalizacji obróbki elektrochemicz-
nej, który jest określany na podstawie relacji pomiędzy ilorazami vn1/vn2
a S2/S1, gdzie vn1, vn2 – prędkości roztwarzania dla grubości szczeliny od-
powiednio S1 i S2 [26].
Mikroelement – część o wymiarach charakterystycznych od 1 do 1000 µm
wchodząca w skład mikromaszyny.
Mikroobróbka – wytwarzanie części maszyn o wymiarach charakterystycz-
nych < 1000 µm.
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Mikromaszyna – urządzenie zbudowane z mikro- i nanoelementów, którego
celem jest wykonanie określonego zadania.
Mikrosystem – zintegrowane obiekty elektroniczno-elektryczno-mechaniczne
przetwarzające wielkości mechaniczne, termiczne, chemiczne na sygnały elek-
tryczne i odwrotnie. Gabaryty mikrosystemu zwykle są od kilku mikrometrów
do kilku milimetrów, w terminologii europejskiej określany jest akronimem
MST (Micro Systems Technologies), natomiast w nomenklaturze amerykań-
skiej jako MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems).
Gęstość prądu i – zdefiniowana w każdym punkcie szczeliny międzyelektro-
dowej wielkość wektorowa charakteryzująca zjawisko przepływu prądu elek-
trycznego. Wartość gęstości prądu obliczana jest na podstawie ilorazu dI

dA ,
gdzie dI – natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez nieskończenie
małą powierzchnię dA, prostopadłą do wektora prędkości uporządkowanego
ruchu ładunku. Kierunek i zwrot wektora gęstości prądu wskazuje kierunek
przepływu ładunków w danym punkcie.
Podwójna warstwa elektryczna (PWE) – obszar na granicy międzyfazo-
wej charakteryzujący się przestrzennym rozkładem ładunku elektrycznego.
Prąd Faradaya if – związany z zachodzeniem procesów elektrodowych (utle-
niania i redukcji) przepływ ładunku przez granicę faz elektroda–elektrolit.
Natężenie prądu faradajowskiego jest proporcjonalne do szybkości reakcji elek-
trodowej.
Prąd pojemnościowy ic – przepływ ładunków związany z ładowaniem lub
rozładowaniem podwójnej warstwy elektrycznej.
Prąd wymiany i0 – przepływ ładunku charakteryzujący stan równowagi dy-
namicznej na granicy faz elektroda–elektrolit. W stanie równowagi dynamicz-
nej zachodzące na granicy międzyfazowej procesy utleniania i redukcji przebie-
gają z taką samą szybkością, czyli ired + iox = 0, prąd wymiany definiowany
jest jako: i0 = |ired| = |iox|.
Szczelina międzyelektrodowa – obszar ograniczony powierzchniami czyn-
nymi elektrody roboczej i przedmiotu obrabianego, w którym zachodzą zjawi-
ska związane z usuwaniem naddatku obróbkowego.
Technologiczna objętość jednostkowa (ang. unit removal, UR) – naj-
mniejsza objętość materiału usuwanego w pojedynczej akcji obróbkowej, np.
w obróbce elektroerozyjnej objętość krateru erozyjnego.
Współczynnik skuteczności drążenia – oznaczany jako N , parametr cha-
rakteryzujący przebieg obróbki elektroerozyjnej, definiowany jako iloraz liczby
zadanych impulsów Np(t) do liczby impulsów, dla których zaszły efektywne
wyładowania Ne(t) w czasie t (N = Np(t)

Ne(t) ).



1. WSTĘPNA ANALIZA ZAGADNIENIA

1.1. CHARAKTERYSTYKA MIKROWYTWARZANIA

Od lat inżynierowe z wielu dziedzin dążą do miniaturyzacji wyrobów, czego
przykładem jest dynamiczny w ostatnim czasie rozwój konstrukcji mikrosys-
temów oraz związany z tym rozwój technologii wytwarzania mikroelemen-
tów. W inżynierii mechanicznej miniaturyzacja wiąże się z produkcją coraz to
mniejszych elementów (obiektów), z użyciem odpowiednio zmodyfikowanych
systemów produkcyjnych. W praktyce przemysłowej technologii wytwarzania
podstawą klasyfikacji są wymiary obiektów, dlatego przyjmuje się, że makro-
elementy to elementy o wymiarach powyżej 1 mm, natomiast mikroelementy
mają wymiary charakterystyczne poniżej 1000 µm, a nanoelementy poniżej
100 nm. Jeżeli w wyniku jakiegoś procesu technologicznego wytwarzany jest
mikro- lub nanoelement, to proces ten uważany jest domyślnie za mikro- lub
nanotechnologię, niezależnie od tego, czy występują w nim efekty kwantowe.

Przez pojęcie mikrosystemu rozumie się obiekt mikro-elektro-mechaniczny
integrujący w sobie obiekty elektroniczne, elektryczne i mechaniczne przetwa-
rzające wielkości mechaniczne, termiczne, chemiczne na sygnały elektryczne
i odwrotnie. W terminologii europejskiej urządzenia te kojarzone są z akroni-
mem MST (Micro Systems Technologies), natomiast w nomenklaturze ame-
rykańskiej określane są jako MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Po
wprowadzeniu do układu mikrosystemu elementów optycznych otrzymuje się
MOEMS (Micro-Optico-Electro-Mechanical System). W Japonii funkcjonuje
pojęcie mikroamszyny (micromachine), przez które rozumie się urządzenie
zbudowane w oparciu o osiągnięcia mikro- i nanotechnologii, którego celem
jest wykonanie określonego zadania. Mikromaszyna zbudowana jest z mikro-
i nanoelementów, a jej wymiary charakterystyczne mieszczą się w granicach
10−7–10−3 m. Definicja mikromaszyny jest znacznie szersza i obejmuje poję-
cie MST, MEMS i MOEMS. Pojęcie mikromaszyny jest tożsame z obszarem
zastosowania elektrochemicznych metod wytwarzania mikroelementów, ponie-
waż obejmuje również mikronarzędzia czy oprzyrządowanie technologiczne do
wytwarzania MEMS. W związku z tym w dalszej części pracy przyjęto termin
mikromaszyna do określenia wszystkich wymienionych wyżej urządzeń.

Główne dziedziny zastosowań mikromaszyn to przemysł zbrojeniowy, lotni-
czy, kosmiczny, samochodowy, biomedycyna, telekomunikacja, automatyzacja,
aparatura analityczno-badawcza, systemy optyczne i urządzenia ochrony śro-
dowiska [17], a obszar ich zastosowań ciągle się poszerza.
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Gabaryty mikromaszyn zwykle wynoszą od kilku mikrometrów do kilku
milimetrów. Urządzenia te charakteryzują się wysokim stopniem integracji
konstrukcyjnej oraz funkcjonalnej i składają się z pewnej ilości odpowiednio
mniejszych mikroelementów elektronicznych i mechanicznych. Przyjmując za
kryterium geometrię mikroelementu, części mikromaszyn można podzielić na
trzy następujące grupy [5]:
– struktury dwuwymiarowe (2D, powierzchniowe), np. siatki dyfrakcyjne,
– struktury 21

2D, które są opisane kształtem przekroju poprzecznego oraz
parametrem opisującym jego projekcję w przestrzeni (np. kanały o stałym
przekroju w urządzeniach mikrohydraulicznych),

– dowolne trójwymiarowe struktury geometryczne (np. formy do mikroformo-
wania).
Z geometrii mikroelementu wynika ewentualna metoda wytwarzania oraz

obsługa i wsparcie produkcji (tj. montaż oraz pomiar geometrii).
Ogół zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją

urządzeń, których cechy funkcjonalne lub przynajmniej jeden wymiar charak-
terystyczny są rzędu µm, nazywa się mikroinżynierią. Pojęcie to obejmuje mi-
kroinżynierię elektroniczną, która zajmuje się rozwojem urządzeń oraz techno-
logii wywodzących się z przemysłu elektronicznego (Microsystem Technologies,
MST), oraz mikroinżynierię mechaniczną zajmującą się rozwojem urządzeń
i technologii wywodzących się z przemysłu mechanicznego (Microengineering
Technologies, MET) [5].

Mikroinżynieria elektroniczna (mikroelektronika) kojarzona jest z kształto-
waniem struktur planarnych (2D, mikroobróbka powierzchniowa), natomiast
mikroinżynieria mechaniczna (często nazywana po prostu mikroinżynierią) zaj-
muje się kształtowaniem dowolnych trójwymiarowych struktur geometrycznych
o wymiarach charakterystycznych< 1000 µm [17]. Należy jednak podkreślić, że
budowa oraz funkcje mikromaszyn powodują, że problematyka ich wytwarzania
jest międzydyscyplinarna, a obie te dziedziny wzajemnie się przenikają.

Komponenty mikroelektroniczne mikromaszyn produkowane są najczęściej
z półprzewodników w technologii krzemowej i wykonywane są metodami typo-
wymi dla produkcji układów scalonych. Ich cechą charakterystyczną jest duża
możliwość kształtowania struktur planarnych (mikroinżynieria elektroniczna,
mikroelektronika). Dominują tu procesy litograficzne i fotolitograficzne, polega-
jące na odwzorowaniu zaprojektowanych masek na powierzchni kształtowanego
materiału. Procesy te można scharakteryzować następującymi cechami [69]:
– selektywność, czyli iloraz prędkości usuwania różnych materiałów w tym
samym procesie; mała selektywność korzystna jest przy planaryzacji po-
wierzchni (np. przygotowanie powierzchni współpracujących z przyrzą-
dami mikroelektronicznymi), natomiast wysoka selektywność niezbędna jest
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w procesach fotolitografii i wytwarzania struktur przestrzennych, które z ko-
lei wymagają dużej różnicy w szybkości usuwania materiału kształtowanego
i materiału maski,

– kierunkowość, którą można określić tzw. współczynnikiem anizotropowości
An = 1 − Vt

Vn
, gdzie vt – jest prędkością usuwania materiału w kierunku

stycznym do kształtowanej powierzchni, vn – prędkością usuwania mate-
riału w kierunku prostopadłym. W aspekcie kształtowania przestrzennych
komponentów mikromechanicznych niezbędne jest zapewnienie wysokiej
anizotropowości procesu (An ≈ 1).
Zazwyczaj w litografii nie ma większego problemu z zapewnieniem dużej se-

lektywności – przykładowo selektywność mokrego trawienia krzemu względem
masek z tlenku i azotku krzemu wynosi nawet 1000:1. Jednak swobodne kształ-
towanie zboczy struktur przestrzennych wymaga zastosowania materiałów mo-
nokrystalicznych, dla których poszczególne płaszczyzny krystalograficzne mają
różne prędkości obróbki, dlatego też najczęściej stosuję się krzem lub jego
związki. Technologie wytwarzania mikroelementów wykonanych z materiałów
krzemowych są relatywnie wysoko rozwinięte, w porównaniu z technologiami
wykorzystywanymi do produkcji mikroelementów wykonanych ze stopów me-
tali, polimerów czy materiałów ceramicznych.

Z kolei produkcja komponentów mechanicznych mikromaszyn wymaga za-
stosowania metod umożliwiających kształtowanie skomplikowanych trójwy-
miarowych struktur geometrycznych. Dodatkowym utrudnieniem są również
wymagania związane z wysokimi właściwościami mechanicznymi materiałów,
z których wykonane są komponenty mechaniczne mikromaszyn.

W tym obszarze dominują odpowiednio zmodyfikowane systemy produk-
cyjne używane do wytwarzania makroelementów. Rozdział pomiędzy dwoma
zastosowaniami tego samego sposobu obróbki określony jest wymiarami ob-
rabianych obiektów. I tak, jeżeli w wyniku jakiegoś procesu technologicznego
wytwarzany jest mikroelement, to proces ten uważany jest domyślnie za mikro-
technologię. Stosowane są tutaj takie metody jak: mikroformowanie, mikroto-
czenie, mikrofrezowanie, mikrowiercenie, mikroszlifowanie, mikroobróbka lase-
rowa, mikroobróbka elektroerozyjna, mikroobróbka elektrochemiczna oraz me-
tody przyrostowe (np. mikroselektywne spiekanie laserowe czy mikrostereoli-
tografia). W produkcji wielkoseryjnej największy udział mają mikroodlewanie
i mikroformowanie, natomiast pozostałe metody wykorzystuje się na etapie
przygotowania produkcji (np. wytwarzanie oprzyrządowania i narzędzi do
mikroskrawania, mikroodlewania i mikroformowania) oraz na etapie projek-
towania i testowania nowych mikrosystemów (wykonawstwo prototypów przy
możliwie małych nakładach finansowych).
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Mikroskrawanie (rozumiane jako wykonywanie mikroelementów obróbką
skrawaniem z geometrycznie zdefiniowanymi ostrzami) oraz metody niekon-
wencjonalne, tj. mikroobróbka elektrochemiczna (Electrochemical Micromachi-
ning, ECMM) oraz mikroobróbka elektroerozyjna (Electrical Discharge Mi-
cromachining, EDMM) charakteryzują się wysoką efektywnością techniczno-
ekonomiczną przy wytwarzaniu dowolnych struktur trójwymiarowych wykony-
wanych z materiałów trudnoskrawalnych [1, 45,180,187,249].

Głównymi metodami mikroskrawania są: mikrotoczenie, mikrofrezowanie,
mikrowiercenie i mikroszlifowanie. Mikrotoczenie należy do najbardziej rozpo-
wszechnionych i najszerzej zbadanych sposobów mikroobróbki. Mikrotoczeniem
wytwarza się zwykle elementy o średnicach większych niż 100 µm, chociaż moż-
liwe jest także wykonywanie np. mikrowałków miedzianych o średnicy 40 µm.
Jako materiał narzędziowy stosuje się ultradrobnoziarniste materiały kompo-
zytowe, monokrystaliczny diament, a czasem kryształy diamentu naturalnego
z promieniami zaokrąglenia rzędu kilkudziesięciu nanometrów i wykonane
z dokładnością rzędu ±1 µm. Wytwarzanie mikrowałków czy mikroczopów za
pomocą mikrotoczenia jest procesem bardzo trudnym ze względu na defor-
mację obrabianego przedmiotu. Również w przypadku mikroszlifowania [19],
gdzie stosuje się ściernice o wymiarach charakterystytcznych < 1 mm (np. „tar-
cze” o średnicy 100 µm i grubości 20 µm, ściernice trzpieniowe o średnicach
< 50 µm [8]), sporym problemem jest zapewnienie powtarzalności i niezawod-
ności procesu, co związane jest z deformacją i zużyciem narzędzia.

Jednym z podstawowych problemów mikroskrawania jest nieliniowy wzrost
sił skrawania wraz ze zmniejszeniem grubości usuwanego naddatku (tzw. efekt
skali [262]), co, ze względu na duże prawdopodobieństwo odkształcenia lub
zniszczenia narzędzia oraz przedmiotu obrabianego, znacznie utrudnia prowa-
dzenie obróbki elementów o wymiarach charakterystycznych < 50 µm. Dlatego
też, mikroskrawanie stosowane jest przede wszystkim do obróbki materiałów
nieżelaznych, takich jak: stopy aluminium, mosiądz, miedź, krzem oraz two-
rzywa sztuczne z wykorzystaniem narzędzi z monokrystalicznymi ostrzami
diamentu.

W odniesieniu do wytwarzania mikroform i mikromatryc, skrawanie na-
rzędziami z geometrycznie zdefiniowanymi ostrzami ma duże możliwości apli-
kacyjne. Precyzja wytwarzanych masowo mikroelementów mikroodlewaniem
i mikroformowaniem plastycznym związana jest z dokładnością i trwałością
użytych mikronarzędzi. W związku z tym wymagania co do stosowanych na
narzędzia materiałów są wysokie. Z drugiej strony, ze względu na powinowac-
two chemiczne diamentu do żelaza, zastosowanie narzędzi diamentowych do
tych celów jest znacznie ograniczone. Obecnie, w celu rozwiązania tych pro-
blemów stosuje się m.in.: intensywne chłodzenie strefy obróbki czy drgania
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ultradźwiękowe [8,19], jednak nie rozwiązuje to w pełni problemów związanych
ze wspomnianym wcześniej efektem skali.

W przypadku metod niekonwencjonalnych, ze względu na sposób usuwania
naddatku (procesy fizykochemiczne), nie ma typowych dla mikroskrawania
ograniczeń, czyli powiązania efektywności obróbki z właściwościami mecha-
nicznymi materiału obrabianego. Niekonwencjonalne metody kształtowania
można podzielić na dwie grupy, tj. obróbkę skoncentrowanym strumieniem
energii (np. obróbka laserowa, strumieniem wodnym, strumieniem wodno-
ściernym, plazmowa, jonowa itp.) oraz obróbka z zastosowaniem narzędzia
będącego obiektem materialnym lokalizującym energię na powierzchni obra-
bianej (np. obróbka elektroerozyjna, elektrochemiczna, ultradźwiękowa).

Niniejsza praca dotyczy mikrokształtowania elektrochemicznego (ECMM),
w związku z tym w dalszej części ograniczono się do analizy wybranych sposo-
bów mikrokształtowania należących do drugiej z wymienionych grup. Ich pod-
stawową barierą rozwoju jest niezadowalająca dokładność lub niska wydajność
kształtowania. Dlatego też, znajdują one przede wszystkim zastosowanie przy
wytwarzaniu struktur mikrogeometrycznych w elementach mikromaszyn na
etapie projektowania i testowania nowych konstrukcji lub do produkcji oprzy-
rządowania technologicznego oraz narzędzi. Kształtowane tymi metodami po-
wierzchnie są najczęściej powierzchniami krzywoliniowymi wewnętrznymi lub
zewnętrznymi, co warunkuje przyjęcie wielu rozwiązań technologicznych, któ-
rych podstawowym celem jest zapewnienie jak największej dokładności wykona-
nia (czyli wysokiej lokalizacji procesu usuwania naddatku), przy akceptowalnej
wydajności obróbki oraz braku lub minimalnym zużyciu narzędzia.

Jedną z najbardziej rozwiniętych niekonwencjonalnych metod mikrokształ-
townia jest obróbka elektroerozyjna, w której naddatek z przedmiotu obrabia-
nego usuwany jest w wyniku zjawisk towarzyszących wyładowaniom elektrycz-
nym (parowanie, topienie i rozrywanie materiału), zachodzącym w szczelinie
międzyelektrodowej wypełnionej cieczą dielektryczną. Oparty na wyładowa-
niach elektrycznych mechanizm usuwania naddatku powoduje, że ilość usunię-
tego materiału zależy od energii pojedynczego wyładowania, które w specjalnie
zaprojektowanych generatorach osiąga wartość rzędu 10−7–10−6 J. Jak wska-
zują badania, granica możliwości technologicznych mikrokształtowania elektro-
erozyjnego jest funkcją wymiarów pojedynczego krateru erozyjnego, struktury
i naprężeń własnych oraz zmian termicznych w warstwie wierzchniej materiału,
co powoduje, że najmniejszy możliwy do uzyskania wymiar charakterystyczny
przedmiotu obrabianego wynosi około 3 µm [64,74]. Proces mikrokształtowania
elektroerozyjnego charakteryzuje się również dużą powtarzalnością oraz rela-
tywnie dużą, w porównaniu z innymi metodami, łatwością skalowania systemu
produkcyjnego. Powyższe cechy spowodowały dynamiczny rozwój mikrokształ-
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townia elektroerozyjnego, i obecnie – w zależności od stosowanego narzędzia
i kinematyki obróbki – można wyróżnić cztery odmiany EDMM [180]: mi-
krowycinane elektroerozyjne, mikrodrążenie elektroerozyjne, mikrowiercenie
elektroerozyjne oraz mikrobróbkę elektroerozyjną elektrodą uniwersalną (na-
zywaną w literaturze frezowaniem elektroerozyjnym). EDMM jest racjonalną
alternatywą przy kształtowaniu elementów wykonanych z materiałów trudno
obrabialnych klasycznymi metodami, tj. utwardzona stal, węgliki, stopy o wy-
sokiej wytrzymałości, supertwarde materiały przewodzące prąd elektryczny
(np. materiały kompozytowe na osnowie metalicznej, ceramika). Różnorodność
odmian i operacji wykonywanych EDMM pozwala na wykonywanie z tych mate-
riałów skomplikowanych, krzywoliniowych powierzchni z wysoką dokładnością,
co powoduje, że powszechnie jest stosowana np. do wytwarzania mikronarzędzi,
mikroform wtryskowych czy mikromatryc.

Do wad EDMM należy zaliczyć, wynikającą z obniżenia energii pojedyn-
czego wyładowania, niską wydajność obróbki oraz zmiany termiczne w warstwie
wierzchniej przedmiotu obrabianego (mikropęknięcia, zmiany strukturalne i fa-
zowe, dodatkowe naprężenia własne) oraz wysokie zużycie elektrody roboczej.
Wielokrotnie wyższe niż w EDM zużycie elektrody roboczej (niekiedy sięga-
jące nawet kilkudziesięciu procent), ogranicza praktycznie zastosowanie drąże-
nia elektroerozyjnego jedynie do wykonywania prostych wgłębień i otworów
kształtowych. W aspekcie wytwarzania dowolnych struktur trójwymiarowych,
największe możliwości aplikacyjne daje użycie elektrody cylindrycznej o jak naj-
mniejszej średnicy oraz sterowanie ruchami względnymi elektrody i przedmiotu
w trzech osiach – tzw. mikrobróbka elektroerozyjna elektrodą uniwersalną
(3D-EDMM). W celu minimalizacji wpływu zużycia elektrody roboczej stosuje
się specjalnie opracowane algorytmy kompensacyjne, polegające na usuwaniu
naddatku warstwami o odpowiednio dobranej grubości [12, 13, 162, 189, 274].
W każdej z metod kompensacji dokładność kształtowania zależy od grubości
warstw, w jakich usuwany jest naddatek. Zwiększanie dokładności odwzorowa-
nia wymaga zwiększenia liczby obrabianych warstw i znacznego dodatkowego
obniżenia wydajności obróbki.

Zastosowanie technologii elektrochemicznych do wytwarzania precyzyjnych
części rozpoczęło się w połowie XX wieku, kiedy to posłużono się elektro-
formowaniem do wytwarzania płyt do drukowania banknotów. Z początkiem
XXI wieku technologie elektrochemiczne wykorzystano w przemyśle elektro-
nicznym do wytwarzania płytek drukowanych do urządzeń specjalnych czy
prototypów. Obecnie, technologie wytwarzania oparte na procesach elektroche-
micznych są powszechnie stosowane na różnych etapach produkcji zaawansowa-
nych komponentów mikroelektronicznych, mikroprocesorów, cienkich warstw
magnetycznych oraz części MEMS [193]. Obszar mikrotechnologii elektroche-
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micznych obejmuje wykorzystanie elektrochemicznych procesów katodowych,
anodowych oraz swobodnych (zachodzących w obwodzie otwartym). Krótka
charakterystyka tych metod została przedstawiona w tabeli 1.1 [32].

W aspekcie wytwarzania dowolnych trójwymiarowych powierzchni ze-
wnętrznych i wewnętrznych z przedstawionych w tabeli 1.1 elektrochemicz-
nych technik mikrowytwarzania, największe znaczenie ma mikrobróbka elek-
trochemiczna. Można ją zdefiniować jako proces obróbki elektrochemicznej
w zastosowaniu do wytwarzania mikroelementów.

1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBRÓBKI
ELEKTROCHEMICZNEJ

Historia obróbki elektrochemicznej sięga początku XX wieku, jednak zwy-
czajowo zaliczana jest do niekonwencjonalnych technik wytwarzania. W ob-
róbce elektrochemicznej materiał usuwany jest podczas roztwarzania anodo-
wego, które zachodzi w wyniku reakcji elektrochemicznych przebiegających na
powierzchni przedmiotu obrabianego. Rozwój technologii kształtowania elek-
trochemicznego zapoczątkowany został w 1911 roku przez rosyjskiego chemika
Evgeny I. Shpitalsky’ego, który prowadził pierwsze prace badawcze dotyczące
polerowania elektrochemicznego. Znana obecnie metoda roztwarzania elek-
trochemicznego została zaproponowana w 1928 roku przez dwóch rosyjskich
inżynierów: V.N. Guseva i L. Rozhkova [61]. Opracowali oni proces drąże-
nia elektrochemicznego, wprowadzając ruch elektrody roboczej w kierunku
przedmiotu obrabianego z prędkością równą prędkości roztwarza anodowego
oraz wymuszony przepływ elektrolitu przez obszar pomiędzy anodą i katodą
– tzw. szczelinę międzyelektrodową. Umożliwiło to prowadzenie roztwarzania
anodowego przy małej grubości szczeliny międzyelektrodowej (S < 1 mm)
i równoczesne zwiększenie gęstości prądu roztwarzania anodowego. Dalsze
prace mające na celu odpowiedni dobór warunków procesu, doprowadziły do
opracowania technologii obróbki elektrochemicznej (ECM).

W obróbce elektrochemicznej mechanizm usuwania naddatku obróbkowego
oparty jest na prawach Faradaya. Przedmiot obrabiany podłączony jest do do-
datniego bieguna źródła prądu (anoda), a narzędzie zwane elektrodą roboczą
podłączone jest do ujemnego bieguna prądu (katoda). Do obszaru pomiędzy
nimi podawany jest elektrolit, będący wodnym roztworem soli, zasad lub kwa-
sów. Przyłożenie do elektrod zewnętrznego napięcia U(t) powoduje przepływ
prądu elektrycznego przez szczelinę międzyelektrodową. Jest on możliwy dzięki
zamianie nośników ładunku, jakimi są elektrony w obwodzie elektrycznym ze-
wnętrznym, na jony w szczelinie międzyelektrodowej. Odbywa się to zgodnie
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Tabela 1.1. Techniki elektrochemiczne stosowane w mikrowytwarzaniu [32]

Typ Technologia Charakterystyka

Katodowy Osadzanie
elektrolityczne,

osadzanie
katodowe

Osadzanie elektrochemiczne metali, stopów metali lub
półprzewodników z zastosowaniem prądu stałego lub
impulsowego.

Katodowy Elektroformowanie Wytwarzanie trójwymiarowych elementów i po-
wierzchni z wykorzystaniem formowania elektroche-
micznego (np. proces LIGA).

Katodowy Powlekanie
galwaniczne

z wykorzystaniem
masek

Selektywne osadzanie elektrochemiczne mikro- i nano-
struktur z zastosowaniem typowych procesów litogra-
ficznych lub litografii bezpośredniej do zdefiniowania
wytwarzanego kształtu.

Katodowy Czyszczenie
elektrochemiczne

Czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem katodo-
wego wydzielania wodoru.

Anodowy Mikrobróbka
elektrochemiczna

Selektywne roztwarzanie anodowe z zastosowaniem
kształtowej elektrody oraz odpowiedniej trajektorii ru-
chu elektrody i przedmiotu obrabianego w celu precy-
zyjnego ukształtowania lub utworzenia mikrostruktury
na obrabianej powierzchni.

Anodowy Elektropolerowanie,
polerowanie

elektrochemiczne

Obróbka wykończeniowa wykorzystująca roztwarzanie
anodowe w celu wyrównania lub poprawy wyglądu
(wybłyszczenia) obrabianej powierzchni.

Anodowy
lub swobodny

Tunnel etching Kształtowanie wąskich i głębokich struktur tunelo-
wych na powierzchni aluminium w celu rozwinięcia po-
wierzchni w kondensatorach elektrolitycznych.

Swobodny Powlekanie
bezprądowe

Proces osadzania chemicznego powłok metali lub sto-
pów na określonym podłożu, polegający na zreduko-
waniu jonów metalu w obecności reduktora.

Swobodny Polerowanie
chemiczne

Obróbka wykończeniowa polegająca na roztwarzaniu
chemicznym w obecności utleniacza w celu wyrówna-
nia lub poprawy wyglądu (wybłyszczenia) obrabianej
powierzchni.

Swobodny Polerowanie
chemiczno-
mechaniczne

Metoda precyzyjnego polerowania wafli krzemowych
do produkcji układów scalonych, polegająca na wyko-
rzystaniu środków polerskich oddziałujących chemicz-
nie i mechanicznie na polerowany materiał.

Swobodny Wytrawienie
chemiczne,

mikrobróbka
chemiczna

Proces selektywnego rozpuszczania niezabezpieczonej
powierzchni metalu przez zanurzenie w roztworze che-
micznym, wykorzystywany do kształtowania i mikro-
strukturowania powierzchni.
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z reakcjami elektrochemicznymi: na powierzchni anody następuje jonizacja jej
atomów:

Me→ ne + Men+ (1.1)

a na powierzchni katody dejonizacja jonów wodoru:

2H2+ + 2e→ H2 (1.2)

oraz elektroliza wody:

2H2O + 2e→ H2 + 2OH−. (1.3)

Jony roztworzonego na anodzie metalu dyfundują w głąb szczeliny, gdzie
biorą udział w dalszych reakcjach, których ostatecznym produktem jest wodo-
rotlenek roztworzonego metalu, np.:

Men+ + n(OH)− → Me(OH)n. (1.4)

Powyższy opis ma charakter uproszczony, ponieważ rodzaj zachodzących
w szczelinie międzyelektrodowej reakcji elektrochemicznych zależy od składu
i właściwości elektrochemicznych materiału obrabianego, elektrody oraz elek-
trolitu. Na ich przebieg ma również wpływ wartość różnicy potencjałów pomię-
dzy anodą i katodą oraz hydrodynamika przepływy elektrolitu przez szczelinę
międzyelektrodową.

Proces roztwarzania anodowego przebiega zgodnie z prawami Faradaya,
które można przedstawić w postaci następującego wyrażenia [49]:

dm = A

zF
Idt (1.5)

w którym: dm – masa roztworzona w wyniku działania prądu o natężeniu I
w czasie dt, jony materiału roztworzonego mają masę atomową A i wartościo-
wość z,F – stała Faradaya. Z równania tego wynika jedna z podstawowych zalet
ECM, czyli brak powiązań pomiędzy wydajnością obróbki a właściwościami
mechanicznymi materiału obrabianego. Zgodnie z równaniem (1.5) wydajność
obróbki elektrochemicznej zależy tylko od ilości ładunku, który przepłynie
przez szczelinę międzyelektrodową (człon Idt) oraz składu chemicznego ma-
teriału obrabianego (człon A

zF ). Dodatkowo ECM charakteryzuje się również
następującymi cechami:
– brak zużycia narzędzia – elektrody roboczej w trakcie obróbki (jedyny
możliwy mechanizm zniszczenia to wyładowanie elektryczne lub zwarcie
pomiędzy przedmiotem i elektrodą roboczą),

– względnie duża, w porównaniu z metodami tradycyjnymi, wydajność ob-
róbki materiałów trudnoobrabialnych,
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– oddziaływania mechaniczne i termiczne w obszarze obróbki są pomijalne –
nie mają wpływu na właściwości warstwy wierzchniej,

– przy optymalnie dobranych parametrach, obróbka nie wprowadza istotnych
zmian w warstwie wierzchniej przedmiotu obrabianego,

– obróbka daje możliwość wytwarzania elementów o skomplikowanej geome-
trii,

– dokładność i jakość powierzchni rosną zwykle ze wzrostem wydajności (gę-
stości prądu),
Cechy te spowodowały, że w latach 1950–1970 nastąpił intensywny roz-

wój technologii obróbki elektrochemicznej i znalazła ona szerokie zastosowanie
w kształtowaniu elementów o skomplikowanym kształcie, wykonanych z trud-
nych lub niemożliwych do obróbki innymi metodami materiałów przewodzą-
cych prąd elektryczny (metale i ich stopy). Jako przykłady można podać
matryce do obróbki plastycznej, wykrojniki czy łopatki turbin silników lotni-
czych. Elementy te są wykonywane w operacjach drążenia elektrochemicznego
elektrodą kształtową poruszającą się z prędkością vf w kierunku materiału
obrabianego, którego kształt jest wynikiem odwzorowania kształtu elektrody
w półfabrykacie.

Podłączenie do przedmiotu i elektrody roboczej zewnętrznego źródła na-
pięcia powoduje pojawienie się zjawisk elektrochemicznych, których dokładny
przebieg zależy od materiału elektrod oraz składu, koncentracji i tempera-
tury elektrolitu. Roztworzone jony materiału obrabianego dyfundują w głąb
szczeliny międzyelektrodowej, gdzie biorą udział w dalszych reakcjach, w wy-
niku których powstają związki chemiczne, natomiast na katodzie wydziela się
gaz (najczęściej jest to wodór). Zanieczyszczenia te zmieniają właściwości fi-
zyczne elektrolitu oraz negatywnie wpływają na przebieg procesu roztwarzania.
Równocześnie, podczas przepływu przez szczelinę międzyelektrodową prądu
elektrycznego wydziela się ciepło Joule’a. Ilość tego ciepła jest proporcjonalna
do natężenia prądu oraz oporu elektrycznego szczeliny międzyelektrodowej.
Ponadto, skład chemiczny oraz struktura geometryczna powierzchni obrabia-
nej mają niejednorodny i losowy charakter, co ma wpływ na lokalne warunki
roztwarzania [202]. Wprawdzie przepływający przez szczelinę elektrolit usuwa
produkty roztwarzania oraz ciepło z obszaru obróbki, jednak nie zawsze wa-
runki roztwarzania wracają do stanu równowagi. W szczelinie panuje nierów-
nomierny (w kierunku jego przepływu oraz w kierunku do niego normalnym)
rozkład temperatury, koncentracji produktów reakcji elektrodowych, a tym
samym rozkład właściwości fizycznych elektrolitu.

W związku z powyższym, sterowalne parametry procesu ECM, takie jak
temperatura, ciśnienie, wydatek, pH, przewodność elektrolitu oraz natężenie
prądu, podlegają losowym fluktuacjom. Przekłada się to na rozrzut parametrów
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wyjściowych procesu, którymi są grubość szczeliny międzyelektrodowej S oraz
parametry struktury geometrycznej powierzchni (Ra, Rz, Rq itp.). Ich wartość
w danym obszarze przedmiotu obrabianego można obliczyć tylko z określonym
prawdopodobieństwem p < 1. Zmieniają się one istotnie wraz z położeniem
obszaru na powierzchni obrabianej oraz zmianami U oraz vf . Parametry te
można traktować jak zmienne losowe opisane wartością średnią oraz odchyle-
niem standardowym. W tym ujęciu odchylenie standardowe szczeliny δS jest
wskaźnikiem dokładności obróbki.

Odchylenie standardowe grubości szczeliny międzyelektrodowej δS zależy
od grubości szczeliny S. Relacja ta jest ściśle powiązana z warunkami hy-
drodynamicznymi występującymi w obszarze międzyelektrodowym, ponieważ
dla ustalonych warunków obróbki istnieje optymalna wartość S, dla której
δS = min. Wpływ na δS ma również pole obrabianej powierzchni, ponieważ
od niego zależy nierównomierność warunków roztwarzania, fluktuacja parame-
trów oraz losowe zakłócenia procesu. W związku z tym, dla stałej powierzchni
obrabianej, optymalnych warunków hydrodynamicznych i optymalnej wartości
S, istnieje pewna graniczna – możliwa do osiągnięcia – dokładność obróbki.
Rośnie ona wraz ze zmniejszaniem obrabianej powierzchni.

W początkowych latach rozwoju, obróbka elektrochemiczna prowadzona
była ze stałą prędkością dosuwu elektrody w kierunku przedmiotu obrabia-
nego (vf (t) = const) oraz ciągłym zasilaniem szczeliny międzyelektrodowej
(U(t) = const). W tym przypadku zakres warunków, dla których obróbka
przebiega stabilnie i równomiernie na całej powierzchni, jest bardzo wąski,
zwłaszcza gdy chcemy prowadzić obróbkę – w optymalnych dla dokładności
i jakości powierzchni – warunkach. Ich spełnienie wymaga prowadzenia pro-
cesu przy możliwie małej grubości szczeliny, przy równoczesnym zapewnieniu
równomiernych warunków roztwarzania na całej obrabianej powierzchni. Są
to warunki wzajemnie się wykluczające, ponieważ przy dostatecznie małej
grubości szczeliny międzyelektrodowej (S < 0, 1 mm), niemożliwe jest zapew-
nienie warunków hydrodynamicznych przepływu elektrolitu, które zapobiegną
powstawaniu niekorzystnych dla obróbki zjawisk, czyli stref przepływu kry-
tycznego, cyrkulacji czy zastoju oraz nadmiernemu wzrostowi temperatury
elektrolitu i koncentracji objętościowej produktów roztwarzania. Zjawiska te
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zwarć i konieczność przerwania
procesu. W tych warunkach roztwarzanie możliwe jest w krótkim czasie, który
jest zależny od grubości szczeliny międzyelektrodowej i prędkości przepływu
elektrolitu. Warunkiem koniecznym prowadzenia stabilnego procesu obróbki
elektrochemicznej jest minimalizacja lokalnych, przypadkowych i wynikających
z mechanizmów procesu, zmian warunków przebiegu roztwarzania anodowego.
Konsekwencją tych ograniczeń było opracowanie koncepcji obróbki elektroche-
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Rys. 1.1. Schemat przedstawiający zasadę procesu impulsowej obróbki elektrochemicznej

micznej prowadzonej w sposób dyskretny, czyli z przerwami na czas niezbędny
do przepłukania szczeliny. Przerwy w roztwarzaniu anodowym realizowane są
z zastosowaniem impulsowego zasilania szczeliny międzyelektrodowej, układów
kinematycznych pomiędzy przedmiotem i narzędziem (drgania, periodyczny
odsuw) lub kombinację powyższych rozwiązań.

W związku z tym, w dalszym etapie rozwoju ECM opracowana została
technologia impulsowej obróbki elektrochemicznej (PECM) [91, 105, 111, 125,
190, 195]. W PECM elektroda robocza i przedmiot obrabiany podłączone są
do zasilacza impulsowego, co pozwala na zasilanie szczeliny ciągiem lub pa-
kietami impulsów napięciowych. Roztwarzanie anodowe zachodzi podczas im-
pulsu o czasie ti, natomiast produkty reakcji elektrodowych (związki chemiczne
roztworzonych metali, pęcherzyki gazu oraz ciepło) usuwane są ze szczeliny
w trakcie przerwy pomiędzy impulsami tp lub przerwy pomiędzy pakietami
impulsów. Ponadto, aby poprawić wymianę elektrolitu w szczelinie, stosuje się
różnorodne układy kinematyczne pomiędzy przedmiotem a elektrodą roboczą,
takie jak drgania czy periodyczne odsuwanie elektrody w celu przepłukania
szczeliny (rys. 1.1).

Dyskretny przebieg roztwarzania anodowego wpływa korzystnie na do-
kładność kształtowania oraz jakość powierzchni obrabianej. Ma to związek ze
zmniejszeniem zróżnicowania warunków fizycznych panujących wzdłuż szcze-
liny oraz zmniejszeniem niejednorodności warunków hydrodynamicznych na
powierzchni obrabianej co umożliwia prowadzenie obróbki przy znacznie mniej-
szej, niż w przypadku zasilania napięciem stałym, szczelinie międzyelektro-
dowej. Zmniejszenie grubości szczeliny powoduje zwiększenie gęstości prądu
i pozwala wykorzystać związek pomiędzy obrabialnością elektrochemiczną i gę-
stością prądu do lokalizacji roztwarzania anodowego oraz korzystnie wpływa na
strukturę geometryczną obrobionej powierzchni. Ze względu na przerwy w usu-
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waniu naddatku, wprowadzenie napięcia impulsowego zmniejsza wydajność
obróbki. Pomimo to, oprócz operacji usuwania zadziorów, wszystkie aktualne
zastosowania przemysłowe ECM opierają się na technologii impulsowej obróbki
elektrochemicznej.

Istotną barierą rozwoju obróbki elektrochemicznej jest jej negatywny wpływ
na środowisko pracy i środowisko naturalne. W procesie roztwarzania anodo-
wego powstają znaczne ilości zanieczyszczeń lotnych, ciekłych i stałych, które
stanowią zagrożenie dla obsługi obrabiarki i środowiska naturalnego. Jako źró-
dła zagrożeń należy wskazać wydzielający się w procesie roztwarzania gaz (naj-
częściej wodór, chlor, amoniak), stałe produkty reakcji elektrodowych, opary
i wycieki elektrolitu oraz ciepło powstające w trakcie procesu. W związku
z tym konieczne jest wprowadzenie rozwiązań technicznych i technologicznych
minimalizujących wymienione wyżej zagrożenia oraz zmniejszających ryzyko
i skutki ewentualnych awarii. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które
amortyzują się dopiero przy obróbce dużych serii. W aspekcie zagrożeń śro-
dowiskowych oraz podwyższonych kosztów obróbki trzeba uwzględnić wysoką
energochłonność procesu, która jest wyższa np. od obróbki skrawaniem mate-
riałów o stosunkowo niskiej twardości. Wynika to ze sposobu usuwania nad-
datku. W ECM energia zużywana jest na usunięcie każdego atomu, natomiast
w obróbce skrawaniem czy obróbce elektroerozyjnej energia zużywana jest na
oddzielenie pewnej porcji materiału od przedmiotu obrabianego. Natomiast
w przypadku obróbki materiałów twardych (trudnoobrabialnych) obróbka fre-
zowaniem staje się bardziej energochłonna (czasem nawet niemożliwa) niż
obróbka elektrochemiczna.

Intensywny w ostaniach latach rozwój materiałów na narzędzia skrawające
i bezpośrednio z tym związany rozwój technologii skrawania, wprowadzenie do
przemysłu wieloosiowych, elastycznych centrów skrawających – spowodowało,
że użycie obróbki elektrochemicznej zostało znacznie ograniczone. Jednak ze
względu na swoje szczególne zalety istnieją zastosowania, w których obróbka
elektrochemiczna nadal odgrywa znaczącą rolę. Przedmioty, których proces
technologiczny wytwarzania obejmuje obróbkę elektrochemiczną, można scha-
rakteryzować następującymi cechami:
– wykonane są z materiałów trudnoobrabialnych, przewodzących prąd elek-
tryczny,

– stawiane są im wymagania wysokiej jakości warstwy wierzchniej po ob-
róbce (dotyczy struktury geometrycznej powierzchni, składu chemicznego,
właściwości mechanicznych czy zmian cieplnych),

– mają skomplikowane, często cienkościenne, smukłe kształty i powierzchnie,
– ich produkcja jest prowadzona w średnich i dużych seriach,
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– ich kształt umożliwia zaprojektowanie oprzyrządowania technologicznego,
pozwalającego na efektywne dostarczenie prądu i elektrolitu do szczeliny
międyzelektrodowej.
Potrzeba wykonywania tego typu elementów istnieje niemal w każdej gałęzi

przemysłu elektromaszynowego, stąd różnorodność zastosowań obróbki elek-
trochemicznej. Jako najbardziej popularne należy wskazać operacje usuwania
zadziorów, wykonywania łopatek silników lotniczych, drążenie małych otwo-
rów (szczególnie w łopatkach turbin, elementach silników i osprzętu lotniczego),
obróbka kształtująca i wykończeniowa narzędzi do formowania plastycznego
i wtryskowego. Wśród tradycyjnych obszarów wykorzystania obróbki elektro-
chemicznej należy wskazać przemysł lotniczy, kosmiczny czy obronny, ponieważ
jako jedna z niewielu metod obróbki nie powoduje istotnych zmian własności
chemicznych, strukturalnych oraz mechanicznych warstwy wierzchniej przed-
miotu. Technologia ta ma mocno ugruntowane i określone miejsce w przemyśle,
które zawdzięcza – unikalnym na tle innych metod wytwarzania – zaletom wy-
nikającym ze sposobu usuwania naddatku.

Typowe przykłady zastosowania PECM zostały pokazane na rysunku 1.2.
Na rysunku 1.2a przedstawiono dwustopniową turbinę sprężarki powietrznej
o średnicy zewnętrznej 34 mm, średnicy wewnętrznej 9 mm zawierającą 40 łopa-
tek o wysokości 9 mm i grubości w zakresie 0, 16–0, 79 mm oraz chropowatości
powierzchni Ra = 0, 2 µm. Czas równoczesnego drążenia 8 turbin na jednej
obrabiarce wynosi 42 min. Natomiast na rysunku 1.2b przedstawiono narzę-
dzie do formowania plastycznego na zimno o wymiarach charakterystycznych:
średnica zewnętrzna 20 mm, średnica wewnętrzna 10 mm, głębokość nacięć
0, 32 mm i chropowatości powierzchni Ra = 0, 3 µm. Czas równoczesnego
drążenia 12 elementów na jednej obrabiarce wynosi 4 min [A2].

(a) (b)

Rys. 1.2. Przykłady zastosowania impulsowej obróbki elektrochemicznej: (a) dwustopniowa
turbina sprężarki powietrznej; (b) narzędzie do mikroformowania plastycznego na zimno

(opis w tekście) [A2]
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Jednym z czynników określających wielkość fluktuacji warunków roztwa-
rzania w szczelinie międzyelektrodowej jest pole powierzchni obrabianej. Od-
chylenie standardowe grubości szczeliny δS jest proporcjonalne do obszaru
obrabianego – im jest on mniejszy, tym mniejsze są zmiany warunków roz-
twarzania, a tym samym większa dokładność obróbki. W kontekście operacji
drążenia elektrochemicznego związek ten jest bezużyteczny, ponieważ nie ma
tu możliwości zmiany wielkości powierzchni obrabianej. Został on natomiast
wykorzystany w przypadku obróbki elektrodą o prostym kształcie (kula, walec,
prostopadłościan) i powierzchni znacznie mniejszej od powierzchni obrabianej.
Kształt powierzchni obrabianej uzyskuje się w wyniku odwzorowania trajekto-
rii, a nie kształtu elektrody. Badania tej odmiany obróbki elektrochemicznej
były szeroko prowadzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
w [28,72,126,161,196,200,201,278], co doprowadziło do opracowania technologii
obróbki elektrochemicznej elektrodą uniwersalną (ECM-CNC).

W ECM-CNC w wyniku pojedynczego przejścia elektrody roboczej usu-
wany jest naddatek o grubości a = 0, 05–2 mm, co umożliwia uzyskanie większej
od obróbki elektrodą kształtową dokładności obróbki (nawet do 0, 02 mm) przy
Ra = 0, 1–2 µm. Wzrost dokładności i poprawę jakości powierzchni uzyskuje
się kosztem zmniejszenia wydajności obróbki, dlatego jej obszar zastosowania
to głównie operacje wykończeniowe złożonych powierzchni krzywoliniowych, tj.
wnęki robocze matryc, kokili czy form, które zostały wstępnie ukształtowane
frezowaniem lub obróbką elektroerozyjną.

Wyraźnie mniejsza wydajność, problemy ze skutecznym dostarczeniem elek-
trolitu w strefę obróbki oraz tworzenie się warstwy pasywacyjnej na nieobra-
bianej w danej chwili powierzchni spowodowały, że obróbka elektrochemiczna
elektrodą uniwersalną nie jest tak szeroko stosowana w przemyśle, jak drąże-
nie elektrochemiczne. Natomiast ta odmiana kinematyczna ma coraz większe
znaczenie w wytwarzaniu mikroelementów.

Intensywne w ostaniach latach prace związane z rozwojem technologii
PECM, doskonalenie konstrukcji obrabiarek, zasilaczy impulsowych, układów
obiegu i oczyszczania elektrolitu oraz systemów monitorujących przebieg ob-
róbki, znacznie przesunęły granice technologii PECM. Powtarzalność elemen-
tów wykonanych impulsową obróbką elektrochemiczną sięga ±(2–5) µm, chro-
powatość powierzchni Ra < 0, 05 µm. Zmniejszenie grubości szczeliny roboczej
do wartości poniżej 0, 1 mm umożliwiło kształtowanie bardziej dokładnych
struktur trójwymiarowych, charakteryzujących się wysokimi wymaganiami od-
nośnie do właściwości mechanicznych (są one spełnione poprzez wykonanie tych
elementów z materiałów takich jak: stopy tytanu, niklu, stale wysokostopowe,
które są trudnoobrabialne innymi metodami). Elementy te kształtowane są
z relatywnie wysoką wydajnością – proces drążenia wgłębnego przebiega z pręd-
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kością 0, 1–2 mm/min (przy F = 1000 mm2 daje Vw = 100–2000 mm3/min),
a specyfika obróbki elektrochemicznej umożliwia kształtowanie wielu elemen-
tów na jednej obrabiarce równocześnie. Ponadto operacje obróbki kształtującej
i wykończeniowej mogą przebiegać na jednej obrabiarce, z wykorzystaniem
tego samego oprzyrządowania (przejście z obróbki zgrubnej na wykończeniową
odbywa się bez większych przestojów, ponieważ polega na zmianie napięcia
zasilającego szczelinę oraz prędkości przesuwu elektrody).

Zwiększenie dokładności PECM pozwoliło na wykorzystanie tej metody do
kształtowania struktur trójwymiarowych o powierzchni od kilku do kilkudzie-
sięciu milimetrów kwadratowych z dokładnością zbliżoną do innych sposobów
obróbki (tj. EDM, obróbka skrawaniem). Ze strony technicznej obróbka tego
typu powierzchni charakteryzuje się zastosowaniem zasilaczy o mniejszej mocy,
mniejszą objętością elektrolitu niezbędnego do prowadzenia obróbki (łatwiejsza
stabilizacja parametrów) oraz większymi możliwościami sterowania, kontroli
i monitorowania stanu szczeliny międzyelektrodowej (zwłaszcza przewidywania
stanów awaryjnych). Powyższe uwarunkowania wpływają również korzystnie
na niezawodność procesu. W związku z powyższym, w ostatnich latach obser-
wuje się poszerzenie zastosowań obróbki elektrochemicznej na nowe obszary,
tj. mechanika precyzyjna, jubilerstwo, przemysł optyczny, chemiczny, farma-
ceutyczny i medyczny [A1], gdzie istnieje potrzeba wykonywania precyzyjnych
elementów, o małych wymiarach, wykonanych z materiałów trudnych do ob-
róbki innymi metodami.

W rezultacie, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój kon-
strukcji obrabiarek elektrochemicznych, co w połączeniu z coraz większą – uła-
twiającą projektowanie obróbki – wiedzą o procesie roztwarzania anodowego,
spowodowało znaczne obniżenie kosztów kształtowania elektrochemicznego.
Zastosowanie ECM stało się opłacalne przy produkcji średnio-, a w niektórych
przypadkach nawet małoseryjnej.

W aspekcie dalszej miniaturyzacji obrabianych elektrochemiczne elemen-
tów, istotnego znaczenia nabierają dwie następujące zalety wynikające ze spo-
sobu usuwania naddatku, mianowicie: możliwość usuwania naddatku z udzia-
łem pomijalnie małych oddziaływań mechanicznych i termicznych (brak od-
kształceń przedmiotu i narzędzia) oraz możliwości usuwania naddatku z roz-
dzielczością rzędu nanometrów (w ECM najmniejszą porcją usuwanego nad-
datku jest pojedynczy jon roztwarzanego metalu).

Analizując rozwój technologii obróbki elektrochemicznej w kontekście wy-
miarów obrabianych powierzchni, zaproponowano dokonania podziału, na trzy
grupy zastosowań:
– makroobróbka elektrochemiczna, czyli kształtowanie powierzchni o wymia-
rach charakterystycznych > 100 mm2,
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– mezoobróbka elektrochemiczna, czyli kształtowanie powierzchni o wymiarach
charakterystycznych w przedziale 1 mm2–100 mm2,

– mikroobróbka elektrochemiczna, czyli kształtowanie powierzchni o wymia-
rach charakterystycznych < 1 mm2.
W tym ujęciu pojęcie mikroobróbki elektrochemicznej jest bardziej ścisłe,

niż wynikałoby to ze stosowanej w technologii maszyn definicji ogólnej, jednak
zdaniem autora, w kontekście obróbki elektrochemicznej podział taki musi
uwzględniać nie tylko wymiary obrabianej powierzchni, ale również przebieg
zjawisk w trakcie obróbki, specyficzne dla danej grupy rozwiązania technolo-
giczne i wymagania dotyczące obrabiarek oraz sterowania procesem.

Niniejsza praca poświęcona jest trzeciej grupie, która wiąże się z zasto-
sowaniem obróbki elektrochemicznej do wytwarzania mikroelementów. Uza-
sadnieniem do podjęcia tej tematyki była technologiczna atrakcyjność oraz
wzrastający udział obróbki elektrochemicznej w operacjach wytwarzania mi-
kroelementów.

1.3. SPECYFIKA MIKROKSZTAŁTOWANIA
ELEKTROCHEMICZNEGO

W aspekcie miniaturyzacji obrabianych elementów, metody wytwarzania,
w których naddatek usuwany jest w wyniku oddziaływań elektrycznych, ter-
micznych lub chemicznych, mają wiele zalet w porównaniu z obróbką mecha-
niczną. Do najważniejszych można zaliczyć: brak mechanicznego kontaktu
pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym (mniejsze deformacje i drga-
nia, czyli mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia narzędzia i przedmiotu),
efektywność w produkcji prototypów i małych serii, możliwość obróbki dużej
gamy materiałów, brak związku pomiędzy właściwościami mechanicznymi ma-
teriału a wydajnością obróbki (wydajność zależy od właściwości termicznych,
elektrycznych, optycznych lub chemicznych materiału).

Zastosowanie niekonwencjonalnych metod wytwarzania do kształtowania
mikroelementów związane jest ze zdefiniowaną przez Richarda P. Feymana filo-
zofią top-down [50], czyli produkcją coraz to mniejszych elementów (obiektów),
z użyciem odpowiednio zmodyfikowanych systemów produkcyjnych stosowa-
nych do wytwarzania makroelementów. Modyfikacje te skupiają się wokół
dwóch zasadniczych celów, mianowicie [145]:
– zwiększenie rozdzielczości obróbki,
– poprawa dokładności obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego.

Rozdzielczość obróbki ma ścisły związek z technologiczną objętością jed-
nostkową, czyli ilością materiału usuwanego w pojedynczej akcji obróbkowej
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(ang. Unit Removal, UR [145]). Przykładowo, w obróbce elektroerozyjnej jest
to ilość materiału wyerodowanego w wyniku pojedynczego wyładowania elek-
trycznego. UR określa najmniejszy nastawialny wymiar oraz możliwą do uzy-
skania precyzję obrabianego elementu, dlatego też w mikroobróbce UR musi
być odpowiednio mniejsze.

Minimalizacja UR nie jest wystarczająca do prawidłowego przeskalowania
technologii obróbki. Jednym z aspektów przystosowania procesu do wytwarza-
nia mikroelementów jest zwiększenie precyzji obróbki. Przykładowo, dziesięcio-
krotne zmniejszenie wymiarów przedmiotu obrabianego powinno powodować
proporcjonalne zmniejszenie błędów obróbki. Dlatego też właściwa adapta-
cja systemu produkcyjnego do wytwarzania mikroelementów wymaga również
zwiększenia precyzji obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego. Minima-
lizacja UR oraz zwiększenie precyzji obrabiarek to warunki konieczne do przy-
stosowania danej technologii do mikrowytwarzania i obowiązują niezależnie
od rodzaju obróbki. W wielu przypadkach są to także warunki wystarczające,
jednak niezwykle trudne do spełnienia (np. w obróbce skrawaniem z uwagi na
efekt skali).

W obróbce elektrochemicznej najmniejsza porcja usuwanego materiału to
jon roztwarzanego metalu. Pomimo to w odniesieniu do mikrowytwarzania
kluczowym zagadnieniem jest uzyskanie odpowiedniej rozdzielczości obróbki.
W ECM nie ma bezpośredniego kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabia-
nym (znajdują się w odległości równej grubości szczeliny międzyelektrodowej).
Roztwarzaniu elektrochemicznemu towarzyszy niekorzystne zjawisko rozprze-
strzeniania się strefy usuwania materiału na znaczne odległości w stosunku
do grubości szczeliny międzyelektrodowej. Występuje delokalizacja procesu
obróbki wynikająca z rozkładu pola elektrycznego w obszarze obróbki.

Analizując obróbkę elektrochemiczną początkowo płaskiej powierzchni elek-
trodą o kształcie np. rurki lub pręta (rys. 1.3), można stwierdzić, że nawet
w znacznych odległościach od aktywnej strefy obróbki AA’ o średnicy d zacho-
dzi elektrochemiczne roztwarzanie materiału. Powoduje to błąd kształtu PO
(np. rozbicie i stożkowatość otworu) oraz roztwarzanie powierzchni w postaci
lokalnych mikrowgłębień (pittingów) i wynikający z tego wzrost chropowatości
powierzchni obrabionej. Wiąże się to ze specyfiką rozkładu pola elektrycznego
pomiędzy ER i PO, a w szczególności rozkładem gęstości prądu i na PO (rys.
1.3). W miarę oddalania się od szczeliny międzyelektrodowej, gęstość prądu ma-
leje, ale ciągle jej wartość jest na tyle duża, by – przy aktywnych elektrolitach
– powodować roztwarzanie. Z powyższych powodów w obróbce elektrochemicz-
nej roztwarzaniem anodowym lub osadzaniem katodowym należy dążyć do
maksymalnej eliminacji tego niekorzystnego zjawiska.
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Rys. 1.3. Schemat obszaru obróbki z przedstawionym rozkładem pola elektrycznego oraz
odpowiadającym mu rozkładem gęstości prądu i i prędkości roztwarzania

elektrochemicznego vn

Rys. 1.4. Schematy przypadków PECMM: a) elektroda płaska, b) elektroda kształtowa,
c) wykres zależności prędkości roztwarzania vn(S)

Na przydatność danej odmiany ECM do mikrokształtowania wskazuje sto-
pień lokalizacji roztwarzania. Zależy on od przebiegu zależności vn = f(S)
(rys. 1.4). W przypadku idealnego procesu roztwarzania (krzywa 1 na rys. 1.4)
vn = const

Sn , stąd np. przy S2 = 10S1, a więc nawet przy stosunkowo dużej
odległości punktu B od ER, prędkość roztwarzania ma znaczną wartość, mia-
nowicie 10% wartości vn w punkcie A. Na rysunku 1.4 krzywa 2 charakteryzuje
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proces o wysokiej lokalizacji roztwarzania, podczas którego w miejscach odle-
głych od ER powyżej pewnej wartości Sgr, proces usuwania materiału zanika
i kształtowanie odbywa się jedynie przy S < Sgr. Ocenę stopnia lokalizacji
można przeprowadzić na podstawie relacji pomiędzy stosunkiem prędkości
roztwarzania vn1/vn2 a stosunkiem grubości szczelin S2/S1.

Zasadniczo elektrochemiczna obróbka makro- i mikroelementów opiera się
na tych samych zasadach fizycznych, jednak ze względu na wymiary obrabianej
powierzchni oraz różnice w wydajności obróbki, przy analizie ECMM należy
uwzględnić efekty związane ze skalowaniem elektrochemicznego systemu pro-
dukcyjnego.

Zgodnie z prawem Faradaya prędkość roztwarzania elektrochemicznego
w określonym punkcie anody jest proporcjonalna do natężenia prądu w tym
punkcie, więc kształt obrobionego elementu zależy od rozkładu natężenia prądu
na powierzchni obrabianej. Przy braku ograniczeń związanych z transportem
masy z powierzchni anody, rozkład prądu związany jest z rozkładem poten-
cjału elektrycznego, który zależy od geometrycznych wymiarów szczeliny oraz
kinetyki zjawisk elektrodowych. Wraz ze wzrostem prędkości roztwarzania ro-
śnie koncentracja kationów w pobliżu elektrody – powstaje tzw. nadnapięcie
stężeniowe, które hamuje dalszy wzrost natężenia prądu. Jest ono związane
z ograniczoną możliwością usunięcia produktów roztwarzania z powierzchni
anody i dostarczenia w to miejsce świeżego elektrolitu oraz niestacjonarnymi
zjawiskami wynikającymi np. z zastosowania napięcia impulsowego. Dodat-
kowym czynnikiem określającym natężenie prądu na powierzchni anody jest
– opisana krzywą polaryzacyjną – właściwość układu materiał obrabiany –
elektrolit, polegająca na tworzeniu przy określonym potencjale anody warstw
tlenkowych (tzw. pasywacja). Przy większej wartości potencjału warstewki
te stają się niestabilne (transpasywacja). Zjawisko to odgrywa znaczącą rolę
w zwiększeniu dokładności obróbki [131,132,140].

Powyższe mechanizmy określające natężenie prądu, transport masy z po-
wierzchni anody oraz właściwości tlenkowych warstw pasywnych są wzajemnie
powiązane, a ich interakcja określa stopień lokalizacji roztwarzania elektroche-
micznego oraz jakość powierzchni obrabianej [10,131,132].

Zastosowanie obróbki elektrochemicznej do wytwarzania mikroelementów
realizowane jest w operacjach drążenia [2, 266], obróbki elektrodą uniwersalną
(w literaturze nazywana również frezowaniem elektrochemicznym) [80,82,130,
136] oraz wycinania elektrochemicznego [265,279,285].

W operacji drążenia wymiary powierzchni obrabianej zależą od wymiarów
elektrody, wymiarów otworu doprowadzającego elektrolit oraz grubości szcze-
liny międzyelektrodowej. Im mniejsza grubość szczeliny i wymiary elektrody,
tym mniejsze elementy mogą być obrabiane. Zastosowanie drążenia do obróbki
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dowolnych powierzchni krzywoliniowych związane jest z koniecznością wyko-
nania elektrody będącej skorygowanym o grubość S negatywem obrabianej
powierzchni. Należy również doprowadzić elektrolit do szczeliny międzyelektro-
dowej. Powyższe wymagania znacznie ograniczają zastosowanie drążenia do
kształtowania mikroelementów, ponieważ projekt i wykonanie skomplikowanej
elektrody są bardzo czasochłonne i kosztowne, a właściwe dostarczenie elektro-
litu niezwykle trudne, a niejednokrotnie nawet niemożliwe (nie wykonuje się
otworów doprowadzających elektrolit w elektrodach o średnicy d < 0, 2 mm).
Z powyższych względów drążeniem wykonuje się proste kształty, jak wgłębienia
lub otwory przelotowe o przekroju kołowym lub wielokątnym [224].

Mikrowycinane elektrochemiczne (WECMM) to odmiana obróbki elektro-
chemicznej, w której elektrodą jest cienki drut (nawet do 10 µm). Przedmiot
obrabiany mocowany jest na stole roboczym, natomiast stół lub prowadniki
drutu przemieszczają się w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Ponieważ
w ECM elektroda robocza się nie zużywa, drut nie musi być przewijany (tak
jak to ma miejsce w wycinaniu elektroerozyjnym). W zależności od przyjętej
kinematyki (ruch w kierunkach X-Y stołu, ruch prowadników drutu w kierun-
kach X-Y oraz ewentualnie obrót prowadnika drutu), można wycinać kształty
o powierzchniach bocznych prostopadłych, pochyłych lub bardziej złożonych,
pod warunkiem że są to powierzchnie prostokreślne.

W aspekcie wytwarzania dowolnych mikropowierzchni 3D, efektywnym roz-
wiązaniem jest obróbka elektrodą uniwersalną (3D-ECMM), czyli zastosowanie
elektrody o prostym kształcie i wymiarach wyraźnie mniejszych niż obrabiana
powierzchnia. Natomiast kształt przedmiotu uzyskuje się w wyniku odwzoro-
wania trajektorii elektrody. Stosuje się elektrody o wymiarach części roboczej
rzędu kilku, kilkunastu mikrometrów, co pozwala na wykonywanie elementów
o skomplikowanych kształtach i wymiarach < 50 µm.

Równolegle rozwijane są też odmiany mikrokształtowania elektrochemicz-
nego, polegające na odwzorowaniu naniesionego na obrabianą powierzchnię
wzoru – tzw. maski. Przebieg takiego procesu jest zbliżony do metod lito-
graficznych, tzn. nanosi się maskę (w zależności od metody negatywową lub
pozytywową), a następnie selektywnie, z miejsc nieosłoniętych, elektrochemicz-
nie usuwa się warstwę materiału. W ten sposób możliwe jest wytworzenie
na powierzchni niezbyt głębokich (< 50 µm) prostych struktur trójwymiaro-
wych [22–24,31,132,225,226,228,288].

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwoju mikroobróbki elektrochemicznej
wyraźnie zarysowały się jej możliwości aplikacyjne. Na podstawie publika-
cji w czasopismach naukowych oraz oferty firm zajmujących się rozwojem
mikrotechnologii elektrochemicznej można wskazać następujące obszary jej
zastosowań:
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– wykonywanie mikrootworów nieprzelotowych i przelotowych o przekroju
kołowym lub wielokątnym, w elementach wykonanych z materiałów twar-
dych i kruchych. Potrzeba wykonywania tego typu otworów związana jest
z postępem w przemyśle lotniczym i kosmicznym (otwory chłodzące w tur-
binach silników), samochodowym (otwory we wtryskiwaczach), elektronicz-
nym i komputerowym (np. głowice do drukarek), medycznym (narzędzia
i implanty medyczne) i optycznym. Otwory wykonuje się w kinematyce
drążenia, natomiast w celu uzyskania zadowalającej dokładności oraz po-
prawy wydajności wykorzystuje się rozwiązania technologiczne, tj. izolację
powierzchni bocznych elektrody, szklane kapilary prowadzące elektrodę, ob-
rót elektrody (ta odmiana nazywana bywa wierceniem elektrochemicznym),
dostarczenie elektrolitu pod zwiększonym ciśnieniem, równoczesne wykony-
wanie wielu otworów [48,224,264,286],

– mikrostrukturowanie powierzchni, czyli nanoszenie na powierzchniach ele-
mentów powtarzających się mikrostruktur funkcjonalnych polepszających
właściwości użytkowe, konstrukcyjne, estetyczne i tribologiczne. Do tego
celu stosuje się kształtowanie elektrochemiczne z użyciem masek, ponieważ
odmiana ta umożliwia jednoczesne naniesienie prostych struktur na duże
powierzchnie przedmiotu. W tym obszarze obróbka elektrochemiczna, ze
względu na znikomy wpływ na właściwości warstwy wierzchniej, może być
alternatywą dla obróbki laserowej [32, 132]. Zmodyfikowane w ten sposób
powierzchnie znajdują zastosowanie w medycynie (ułatwianie przerastania
implantów tkanką), przemyśle łożyskowym (np. modyfikacja powierzchni ło-
żysk ślizgowych), dzięki czemu otrzymuje się mniejsze opory tarcia, a także
zwiększa trwałość współpracujących części), przemyśle narzędziowym (np.
nanoszenie wzorów na formach wtryskowych w celu poprawy estetyki wy-
konywanych elementów),

– wykonywanie dowolnych mikropowierzchni krzywoliniowych z zastosowa-
niem 3D-ECMM w oprzyrządowaniu technologicznym, narzędziach do mi-
kroformowania (mikroodlewanie, mikroformowanie plastyczne) oraz wyko-
nawstwo prototypów na etapie projektowania i testowania nowych mikro-
systemów.
W każdej z odmian mikrokształtowania kluczowym zagadnieniem jest wła-

ściwy dobór warunków obróbki, pozwalający na uzyskanie wymaganej lokaliza-
cji i niezawodności roztwarzania elektrochemicznego. Badania w tym zakresie
prowadzone są w następujących kierunkach:
– opis i analiza zjawisk zachodzących w szczelinie międzyelektrodowej w wa-
runkach mikrokształtowania elektrochemicznego, czyli przy S < 100 µm
[32, 39,59,118,120,124,131,132,140],
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– opracowanie rozwiązań modyfikujących – wynikający z pierwotnego roz-
kładu potencjału elektrycznego – rozkład gęstości prądu na powierzchni
przedmiotu obrabianego (tj. zmniejszenie grubości szczeliny międzyelektro-
dowej, zastosowanie ultrakrótkich impulsów napięciowych) [20,81–84,134,
148,219,221,222,227,248,283],

– dobór odpowiedniego elektrolitu, czyli jego składu, koncentracji oraz domie-
szek [54,78,81,135,212,216,272],

– projektowanie procesu technologicznego, który obejmuje m.in. projektowa-
nie kształtu elektrody roboczej lub jej trajektorii oraz symulację przebiegu
obróbki) [66,75,76,176],

– modyfikacja i rozwój konstrukcji obrabiarek oraz oprzyrządowania technolo-
gicznego, w tym również zasilaczy impulsowych [144,208,209,218,245,255],

– sterowanie przebiegiem procesu roztwarzania elektrochemicznego (kontrola
grubości szczeliny, przewidywanie stanów awaryjnych) [18,65,254],

– wprowadzenie dodatkowych strumieni energii w strefę oddziaływań elektro-
chemicznych w celu lokalnego zwiększenia prędkości obróbki [35,171,226]
lub poprawy wymiany masy w szczelinie międzyelektrodowej [271, 279], np.
przez wprowadzenie promieniowania laserowego lub drgań ultradźwięko-
wych ER lub PO.

– integracja mikrokształtowania elektrochemicznego z innymi technikami wy-
twarzania w ramach jednego stanowiska roboczego, w celu realizacji obróbki
łączonej lub kompletnej [67,129,164–166,280].
Zarysowane powyżej w sposób ogólny podstawowe problemy i kierunki

badawcze mikrokształtowania elektrochemicznego zostaną przedstawione w ko-
lejnych rozdziałach monografii.

1.4. CEL I ZAKRES PRACY

Przedstawione w kolejnych rozdziałach informacje są wynikiem prowa-
dzonych przez autora własnych badań [136, 137, 204–209, 219, 235–249] oraz
współpracy przy realizacji projektów badawczych własnych [150], projektów
badawczych rozwojowych [77, 151, 152] oraz międzynarodowych [149]. Celem
naukowym tych badań było opracowanie technologii elektrochemicznego kształ-
towania struktur trójwymiarowych, która może być efektywnie wykorzystana
w produkcji narzędzi do mikroformowania, prototypów oraz krótkich serii mi-
kroelementów. Zasadność podjęcia tej tematyki potwierdziła przedstawiona
w rozdziale 2 analiza stanu badań. Prace te koncentrowały się wokół następu-
jących zagadnień:
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– wyjaśnienie mechanizmu usuwania materiału i poprawy lokalizacji usuwania
naddatku w obróbce elektrochemicznej z wykorzystaniem mikro- i nanose-
kundowych impulsów napięcia,

– modelowanie matematyczne oraz symulacja komputerowa procesu PECMM,
– badania doświadczalne w celu wyznaczenia podstawowych charakterystyk
procesu PECMM,

– optymalizacja parametrów oraz określenie fizycznych i geometrycznych ogra-
niczeń procesu PECMM,

– określenie możliwości, korzyści oraz podstaw doświadczalnych integracji mi-
kroobróbki elektrochemicznej z innymi technikami wytwarzania, a w szcze-
gólności z mikroobróbką elektroerozyjną,

– opracowanie podstaw teoretyczno-doświadczalnych oraz metodologii projek-
towania procesów technologicznych,

– projekt i budowa, początkowo stanowisk badawczych, a ostatecznie proto-
typu obrabiarki do kształtowania mikroelementów.
Elektrochemiczne technologie mikrokształtowania traktowane są jako wy-

soko wyspecjalizowane oraz wybitnie multidyscyplinarne. Prowadzenie prac
w tym zakresie wymaga zaangażowania specjalistów z dziedziny chemii, hy-
drodynamiki, nauki o materiałach oraz technologii maszyn. W warunkach kra-
jowych badania mikrokształtowania elektrochemicznego prowadzone są tylko
na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Za-
awansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Warto więc podkreślić,
że niniejsza praca jest pierwszą w kraju próbą szerszego ujęcia zagadnień zwią-
zanych rozwojem elektrochemicznych metod wytwarzania mikroelementów.

Realizacja tych prac stanowi istotny postęp w poznaniu procesów wytwa-
rzania mikroelementów metodami elektrochemicznymi.



2. STAN BADAŃ MIKROKSZTAŁTOWANIA
UBYTKOWĄ OBRÓBKĄ
ELEKTROCHEMICZNĄ

Bez względu na wymiary powierzchni obrabianej przebieg obróbki elektro-
chemicznej uwarunkowany jest rozkładem prędkości roztwarzania materiału
z przedmiotu obrabianego vn w danej chwili. Na podstawie prawa Faradaya
vn w danym punkcie przedmiotu obrabianego A wyraża się zależnością:

vn(A) = ηkvi(A). (2.1)

Współczynnik kv nazywany jest objętościowym równoważnikiem elektro-
chemicznym i jest równy teoretycznej, wynikającej z prawa Faradaya, masie
substancji roztworzonej przy przepływie przez szczelinę ładunku jednostko-
wego. Dla stopu, którym najczęściej jest materiał obrabiany, szacuje się go na
podstawie procentowego udziału oraz równoważników elektrochemicznych każ-
dego składnika stopu [203]. Wielkość η jest wydajnością prądową roztwarzania
anodowego i rozumiana jest jako iloraz charakteryzujący część ładunku prze-
pływającego przez szczelinę międzyelektrodową, która została wykorzystana
do roztworzenia materiału [36,111,203], czyli:

η = I − Ip

I
(2.2)

gdzie I – całkowite natężenie prądu zasilającego szczelinę, Ip – natężenie prądu
dla reakcji pobocznych.

Wyznaczenie η i kv dla stopu jest bardzo trudne, jednak w praktyce nie
jest konieczna znajomość ich oddzielnych wartości, dlatego też w technologii
elektrochemicznej wprowadza się pojęcie współczynnika obrabialności elektro-
chemicznej:

kvtech ≡ ηkv. (2.3)

Określa on objętość roztworzonego materiału przy przepływie jednostko-
wego ładunku elektrycznego, jest funkcją gęstości prądu ηkv i może być wy-
znaczony jedynie na drodze eksperymentalnej dla danego układu elektroche-
micznego materiał obrabiany – elektrolit [111].
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2.1. ZJAWISKA ZACHODZĄCE W SZCZELINIE
MIĘDZYELEKTRODOWEJ PODCZAS

ROZTWARZANIA ANODOWEGO

Gęstość prądu i w danym punkcie anody jest uwarunkowana (rys. 2.1):
– kinetyką procesów elektrodowych, czyli zjawiskami przebiegającymi na gra-

nicy faz elektroda–elektrolit. Do zjawisk tych zalicza się adsorpcje, desorpcję,
solwatację oraz desolwatację jonów, przeniesienie ładunku, reakcje elektro-
dowe,

– transportem ładunku od i w kierunku powierzchni międzyfazowej.
Najwolniejsze z tych zjawisk determinuje szybkość całego procesu elektro-

chemicznego i wpływa na zmianę potencjału elektrody w stosunku do poten-
cjału równowagowego. Kiedy przedmiot obrabiany i elektroda robocza podłą-
czone są do zewnętrznego źródła napięcia, w przypadku roztwarzania w stanie
ustalonym zachodzi równowaga:

i = iCT R = itransport (2.4)
gdzie: iCT R – natężenie prądu wynikające z kinetyki reakcji elektrodowych,
itransport – natężenie prądu jonowego.

Rys. 2.1. Schemat przedstawiający relację pomiędzy transportem jonów w elektrolicie
(jonika) oraz kinetyka reakcji elektrodowych (elektrodyka) na przykładzie reakcji redukcji

Ax=0 + e→ D, x – odległość od powierzchni elektrody, A – akceptor, D – donor

Procesy elektrodowe oraz transport ładunku w szczelinie międzyelektro-
dowej wynikają z ustalonej – przed załączeniem napięcia – równowagi termo-
dynamicznej pomiędzy przedmiotem obrabianym, narzędziem i elektrolitem,
i zależą od zjawisk zachodzących po załączeniu napięcia międzyelektrodowego
U , które doprowadza do ustalenia nowego stanu równowagi termodynamicznej
danego układu elektrochemicznego. W związku z tym zjawiska zachodzące
w szczelinie międzyelektrodowej powinny być rozważone w dwóch stanach:
– w stanie spoczynku, tzn. kiedy przez obwód zewnętrzny nie płynie prąd
elektryczny,

– w trakcie pracy, tzn. kiedy obwód jest zamknięty i przepływa prąd elek-
tryczny.
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2.1.1. RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA NA GRANICY
FAZ ELEKTRODA–ELEKTROLIT

W momencie zetknięcia się elektrody z elektrolitem następuje separacja
ładunków wynikająca z: adsorpcji jonów elektrolitu na powierzchni elektrody
oraz równoczesnego przemieszczenia elektronów w materiale elektrody w kie-
runku (lub od) jej powierzchni. Na granicy międzyfazowej powstaje obszar
charakteryzujący się przestrzennym rozkładem ładunku elektrycznego, zwany
podwójną warstwą elektryczną (PWE). Budowa PWE, czyli rozkład jonów,
elektronów oraz cząstek rozpuszczalnika, decyduje o rozkładzie potencjału oraz
ilości zgromadzonego ładunku w tym obszarze. Dlatego też poznanie struktury
oraz właściwości PWE jest podstawą opisu zjawisk i procesów zachodzących
w trakcie obróbki elektrochemicznej.

Rys. 2.2. Schemat struktury podwójnej warstwy elektrycznej (PWE): (a) – spadek
potencjału w PWE, Ve – potencjał elektrody, Vbulk – potencjał elektrolitu, ∆Vs – spadek
potencjału w warstwie Sterna, ∆VPWE – spadek potencjału w warstwie rozmytej; (b) –

przybliżenie granicy faz elektroda–elektrolit (opracowano na podstawie [260])

Wnajprostszym ujęciu strukturę PWE można przedstawić w postaci dwóch
równoległych płaszczyzn obsadzonych nośnikami przeciwnych ładunków elek-
trycznych, co prowadzi do opisu właściwości PWE w analogiczny sposób, jak
kondensatora płasko-równoległego (model Helmholtza-Perrina). Model ten jed-
nak nie uwzględnia zmian pojemności PWE wraz ze zmianą potencjału elek-
trody. Został on zmodyfikowany przez Gouy-Chapmana, poprzez wprowadze-
nie rozmytego charakteru PWE, a następnie przez Sterna i Grahamea, którzy
opracowali model będący syntezą tych modeli [29, 58]. Zgodnie z modelem
Sterna, obszar PWE składa się z warstwy sztywnej oraz warstwy rozmytej.
Warstwa sztywna ograniczona jest dwoma równoległymi do powierzchni gra-



37

nicznej płaszczyznami, określanymi jako wewnętrzna płaszczyzna Helmholtza
(IHP) i zewnętrzna płaszczyzna Helmholtza (OHP) (rys. 2.2). W obrębie war-
stwy sztywnej zakłada się liniowy spadek potencjału, traktując IHP i OHP jak
okładki kondensatora płaskiego (odległość pomiędzy nimi jest rzędu 10−10 m).
Warstwa rozmyta rozciąga się od OHP w kierunku roztworu, a spadek poten-
cjału zachodzi zgodnie z teorią Gouy-Chapmana.

Podwójna warstwa elektryczna jest obszarem elektroobojętnym, natomiast
odseparowany na powierzchniach granicznych elektrolitu i metalu ładunek jest
równy co do wartości, ale ma znak przeciwny. Ilość zgromadzonego w PWE
ładunku zależy od różnicy potencjałów, która powstaje pomiędzy powierzchnią
graniczną elektrody i powierzchnią graniczną elektrolitu. Wynosi ona ∼ 1 V,
natomiast przy uwzględnieniu grubości PWE w tym obszarze, panuje niezwykle
wysoki gradient potencjału (≈ 107 V

cm).
Różnicy potencjałów pomiędzy pojedynczą elektrodą i elektrolitem nie

można zmierzyć bezpośrednio. Pomiaru można dokonać przez zestawienie jej
z inną elektrodą w ogniwo elektrochemiczne, a zmierzona różnica potencjałów
jest sumą różnic potencjałów na poszczególnych granicach fazowych i wynosi:

V =
∑

PDij (2.5)

gdzie: PD – różnica potencjałów pomiędzy będącymi w kontakcie fazami i, j.
Dlatego też pomiary potencjału elektrody wykonuje się w odniesieniu do
elektrody porównawczej, która charakteryzuje się stałym potencjałem bez
względu na warunki pomiaru (elektroda doskonale polaryzowalna). W prak-
tyce elektrochemicznej, jako elektrodę odniesienia przyjmuje się standardową
elektrodę wodorową, której absolutny potencjał elektrochemiczny oszacowany
jest na 4, 44± 0, 02 V, a jej potencjał standardowy przyjmowany jest jako
E0 = 0. Przez pojęcie potencjał standardowy elektrody rozumie się siłę elek-
tromotoryczną ogniwa galwanicznego zestawionego ze standardowej elektrody
wodorowej oraz elektrody, dla której potencjał jest definiowany [155].

Potencjał standardowy E0 jest podstawą uporządkowania metali w szereg
napięciowy, czyli zestawienia ich wraz ze wzrostem E0. Na jego podstawie
można określić kierunek przebiegu procesów elektrodowych dla ogniwa galwa-
nicznego, zbudowanego z elektrod wykonanych z dwóch różnych metali.

Praca cząstki naładowanej potrzebna do przejścia granicy faz jest natury
chemicznej i elektrycznej. Wartość tej pracy związana jest potencjałem elektro-
chemicznym µ̄i poszczególnych faz, który dla jonu o ładunku zie0 definiowany
jest w następujący sposób:

µ̄i = µi + ziFφ (2.6)

gdzie µi – potencjał chemiczny, φ – elektryczny potencjał wewnętrzny (tzw.
potencjał Galvaniego). Pierwszy człon tego równania odpowiada pracy reakcji
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chemicznej ładunku ze składnikami fazy, natomiast drugi związany jest z pracą
przeniesienia ładunku elektrycznego z nieskończoności do wnętrza fazy. Praca
wywołana przejściem przez granicę faz 1 mola jonów i-tego rodzaju jest równa
różnicy potencjałów elektrochemicznych dwóch graniczących faz:

∆µ̄i = ∆µi + ziF∆φ. (2.7)

Kiedy przez szczelinę międzyelektrodową nie przepływa prąd elektryczny,
po pewnym czasie na powierzchniach elektrod ustala się stan równowagi termo-
dynamicznej, charakteryzujący się równością potencjałów elektrochemicznych:

µ̄P O = µ̄e = µ̄ER (2.8)

w którym zmiana potencjału elektrochemicznego w wyniku transportu cząstek
z jednej fazy do drugiej:

∆µ̄i = 0. (2.9)

Potencjał elektrochemiczny można powiązać z energią swobodną Gibbsa,
a stan równowagi przedstawić jako warunek:

dḠ = 0. (2.10)

Ustalona w szczelinie równowaga termodynamiczna ma charakter dyna-
miczny, ponieważ na obu elektrodach przebiegają równocześnie reakcje elek-
trochemiczne utleniania (reakcja anodowa oznaczana dalej indeksem ox):

Me→ ne + Men+ (2.11)

i redukcji (reakcja katodowa oznaczana dalej indeksem red):

Men+ + ne→ Me. (2.12)

Każdej z tych reakcji odpowiada przepływ ładunku z tą samą prędkością
ν w obu kierunkach, czyli zachodzi zależność iox + ired = 0. Szybkość tych
procesów jest charakteryzowana prądem wymiany i0:

i0 = |ired| = |iox|. (2.13)

Wartość i0 wyraża dynamikę reakcji elektrodowej (większa wartość i0 to szyb-
sza wymiana jonów na granicy faz) i determinuje prędkość reakcji elektrodo-
wych przy załączonym napięciu zewnętrznym U . Przykładowo, dla elektrody
będącej przedmiotem obrabianym, gęstość prądu wymiany określa następująca
zależność:

i0 = kcoxe
−αnF (Er,P O−E0

P O
)

RΘ = kcrede
(1−α)nF (Er,P O−E0

P O
)

RΘ (2.14)
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gdzie: cox, cred – stężenie kationów i anionów na powierzchniach elektrod,
E0

P O – potencjał standardowy przedmiotu obrabianego, n – liczba elektronów
biorących udział w reakcji, α – współczynnik symetrii reakcji elektrodowej.

W stanie równowagi termodynamicznej na przedmiocie obrabianym i elek-
trodzie roboczej ustala się potencjał równowagowy, odpowiednio Er,P O i Er,ER.

2.1.2. SZCZELINA MIĘDZYELEKTRODOWA JAKO OGNIWO
ELEKTROLITYCZNE

Przedmiot obrabiany, narzędzie oraz wypełniający szczelinę międzyelektro-
dową elektrolit tworzą ogniwo elektrolityczne, na którym reakcje chemiczne
przebiegają wskutek różnicy potencjałów U pochodzącej z zewnętrznego źró-
dła prądu. Bez podłączenia zewnętrznego źródła napięcia, potencjał takiego
ogniwa można przedstawić jako różnicę potencjałów standardowych, czyli
Ve = E0

P O − E0
ER.

Przepływ prądu elektrycznego przez szczelinę powoduje przebieg niesamo-
rzutnych procesów chemicznych, a kierunek tych reakcji określony jest przez
wzajemne położenie w szeregu napięciowym metali, z których wykonane są
PO i ER. Aby przez szczelinę przepływał prąd i równocześnie zachodził proces
roztwarzania anodowego przedmiotu, ER musi być źródłem elektronów dla
akceptorów będących składnikami elektrolitu oraz utrzymywać przepływ elek-
tronów przez obwód zewnętrzny. Elektroda podłączona jest więc do ujemnego
bieguna źródła zasilania – źródła elektronów. Natomiast – aby przedmiot ob-
rabiany stał się donorem elektronów – musi być podłączony do dodatniego
bieguna źródła prądu (rys. 2.3).

Zewnętrzne źródło zasilania przeciwdziała samorzutnym reakcjom elektro-
chemicznym, co oznacza, że na elektrodzie o naturalnej skłonności do utleniania
zachodzi reakcja redukcji (ER), natomiast na elektrodzie o skłonności do re-
dukcji – utlenianie (PO). Charakteryzowana prądem wymiany równowaga na
granicy faz (równanie 2.13) przy potencjale elektrody E = Er wskazuje, że:
dla ired > iox (czyli E−Er > 0 i i > 0,) na elektrodzie będzie zachodził proces
utleniania, natomiast dla ired < iox (czyli E − Er < 0 i i < 0) proces reduk-
cji. Z powyższego opisu wynika, że roztwarzanie elektrochemiczne zachodzi
w sytuacji, gdy (rys. 2.3):
– potencjał równowagowy przedmiotu obrabianego Er,P O jest większy niż
elektrody roboczej Er,ER (Er,P O > Er,ER),

– po złączeniu napięcia U elektroda robocza przyjmuje potencjał EER <
Er,ER a przedmiot obrabiany EP O > Er,P O.
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Rys. 2.3. Schemat przedstawiający kierunek przepływu ładunku w szczelinie
międzyelektrodowej oraz wzajemną relację i kierunek zmian potencjału elektrod

podczas roztwarzania elektrochemicznego

Podłączenie napięcia zewnętrznego powoduje narzucenie elektrodom okre-
ślonej różnicy potencjałów U , która spełnia warunek:

U = Ve + (EP O − Er,P O) + (EER − Er,ER) + IR (2.15)

gdzie człon IR opisuje spadek ohmowy napięcia wynikający z oporności R elek-
trolitu wypełniającego szczelinę.

Napięcie zewnętrzne powinno być większe od różnicy równowagowych po-
tencjałów zastosowanych elektrod Ve o wartość sumy nadpotencjału warunko-
wanego ograniczeniami aktywacyjnymi i kinetycznymi w procesie utleniania
na anodzie (EP O −Er,P O) i procesie redukcji na katodzie (EER −Er,ER) oraz
ohmowego spadku napięcia w szczelinie międzyelektrodowej IR (tzw. nadpo-
tencjału ohmowego). Inaczej mówiąc, wartość napięcia międzyelektrodowego
U musi być na tyle duża, aby przezwyciężyć ograniczenia związane z polary-
zacją elektrod, pasywacją powierzchni obrabianej oraz opornością elektrolitu
wypełniającego szczelinę międzyelektrodową.

2.1.3. KINETYKA PROCESÓW ELEKTRODOWYCH

Podłączenie do PO i ER zewnętrznego źródła zasilania powoduje zakłóce-
nie równowagi termodynamicznej, czyli potencjały obu elektrod się zmienią
(elektrody zostają spolaryzowane). Różnicę pomiędzy potencjałem rzeczywi-
stym a potencjałem równowagowym nazywa się nadnapięciem i definiuje się
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w następujący sposób:
η = E − Er. (2.16)

Przedmiot obrabiany podłączony jest do dodatniego bieguna źródła prądu,
więc jego potencjał w stanie spolaryzowanym jest większy niż potencjał rów-
nowagowy (η > 0), natomiast narzędzie/elektroda robocza podłączone jest
do ujemnego bieguna źródła prądu – jego potencjał jest mniejszy niż poten-
cjał równowagowy (η < 0). W ujęciu elektrochemicznym przedmiot obrabiany
staje się anodą o potencjale φa > Er,P O, natomiast elektroda robocza katodą
i przyjmuje potencjał φk < Er,ER. Analogicznie, prąd związany z oddawaniem
elektronów elektrodzie ia nazywa się prądem anodowym:

ia = −ired − iox (2.17)

a prąd związany z oddawaniem elektronów przez elektrodę ik prądem katodo-
wym:

ik = iox − ired. (2.18)
W powyższych równaniach wielkości ired oraz iox dotyczą reakcji zacho-

dzących na poszczególnych elektrodach. Ze względu na zależność pojemności
PWE od potencjału elektrody, nadnapięcie η nie ustala się natychmiastowo.
Musi nastąpić naładowanie PWE. Reakcje elektrochemiczne na elektrodach,
a w szczególności roztwarzanie materiału na anodzie, rozpoczynają się po
określonym czasie τ∗ od załączenia napięcia (jego wartość zależy od właściwo-
ści PWE i spadków ohmowych napięcia IR.) Zagadnienia te zostaną szerzej
omówione w podrozdziale 2.5.3.

W ujęciu termodynamicznym podłączenie napięcia powoduje, że na każdej
z elektrod energia swobodna aktywacji danej reakcji elektrochemicznej zmienia
się o wartość pracy związanej z obecnością zewnętrznego pola elektrycznego
na granicy faz. Zmiana ta charakteryzowana jest współczynnikiem przejścia
elektronu α, który określa część całkowitej różnicy potencjałów – pomiędzy elek-
trodą a roztworem – wpływającą na wartość energii aktywacji. W przypadku
dodatniej różnicy potencjałów (anoda) podłączenie napięcia zewnętrznego po-
woduje obniżenie bariery aktywacji reakcji utleniania o ułamek (1−α) energii
elektrycznej, natomiast jednocześnie następuje zwiększenie bariery aktywacji
dla reakcji redukcji o ułamek α z energii elektrycznej (rys. 2.4). Na granicy faz
powstaje gradient potencjału elektrochemicznego ∇µ̄, który określa prędkość
przebiegu reakcji elektrodowych.

Zgodnie z równaniem Butlera-Volmera, opisującym kinetykę reakcji elek-
trodowych, wartości prądu reakcji anodowych ia i katodowych ik zależą od war-
tości natężenia prądu wymiany oraz nadnapięcia w następujący sposób:

ia = i0(e
(1−α)ηnF

RΘ − e
−αηnF

RΘ ) (2.19)
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Rys. 2.4. Energia potencjalna układu elektrochemicznego oraz zmiana potencjału
elektrycznego w zależności od odległości od elektrody. Linie ciągłe – standardowe warunki
chemiczne, linie przerywane – warunki elektrochemiczne; ∆E – różnica potencjału, α –
współczynnik symetrii reakcji elektrodowej, czyli część energii elektrycznej zwiększająca

swobodną energię aktywacji procesu redukcji, (1− α) – część energii elektrycznej
zmniejszająca swobodną energię aktywacji procesu utleniania

(opracowano na podstawie [253])

ik = i0(e
−αηnF

RΘ − e
(1−α)ηnF

RΘ ). (2.20)

W pierwszym etapie roztwarzania proces ma charakter aktywacyjny, co
oznacza, że szybkość transportu jonów z głębi szczeliny jest dostatecznie duża,
aby zapewnić odpowiednią liczbę donorów (jon dostarczający elektron) i ak-
ceptorów (jon przyjmujący elektron) ładunku w pobliżu powierzchni elektrody.

Płynący na tym etapie roztwarzania prąd nazywany jest prądem Faradaya
if . Proces ograniczony jest szybkością przeniesienia ładunku przez granicę
faz, która zależy od powiązanej ze zmianą potencjału elektrody energią swo-
bodną aktywacji rozważanej reakcji. Współczynnik symetrii α wskazuje, jaka
część energii elektrycznej wspomaga lub hamuje dany proces elektrochemiczny.
Uwzględnia on cały proces elektrodowy, czyli rzędowość reakcji, liczbę etapów,
etap determinujący szybkość reakcji oraz liczbę elektronów wymienianych w ca-
łym procesie.

W wyniku zachodzących na granicy faz reakcji zmienia się, w stosunku do
stężenia w głębi szczeliny, koncentracja jonów elektrolitu, które biorą udział
w tych reakcjach. W rezultacie proces, począwszy od pewnego potencjału,
zostaje ograniczony lub nawet zahamowany przez brak odpowiedniej liczby
jonów elektroaktywnych. Szybkość transportu tych jonów staje się elementem
decydującym o szybkości całego procesu. Warunkiem koniecznym kontynu-
acji roztwarzania jest dostarczenie do zewnętrznej płaszczyzny Helmholtza
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odpowiedniej liczby jonów w celu spełnienia równowagi opisanej zależnością
(2.4). W przypadku gdy szybkość transportu reagentów różni się od szybkości
procesów elektrodowych, na granicy elektroda–elektrolit tworzy się gradient
stężenia rozważanych reagentów.

Szybkość całego procesu elektrochemicznego zdeterminowana jest przez
aktywacyjne procesy elektrodowe oraz procesy zachodzące w roztworze, czyli
transport jonów do i od elektrody. Najwolniejszy z nich określa szybkość całego
procesu oraz ma decydujący wpływ na zmianę potencjału elektrody w stosunku
do potencjału równowagowego. Zdefiniowane równaniem (2.16) nadnapięcie
jest sumą:

η = ηa + ηc (2.21)

gdzie ηa – nadnapięcie aktywacyjne (nadnapięcie reakcji przejścia) związane ze
zmianą potencjału elektrycznego elektrody w celu pokonania energii swobodnej
aktywacji danej reakcji elektrodowej, ηc – nadnapięcie stężeniowe (dyfuzyjne)
związane ze zmianą potencjału elektrycznego elektrody, wynikającą ze zmiany
stężenia w obszarze międzyfazowym. W przypadku dużych gęstości prądu za-
gadnienie transportu ładunku z obszarów przyelektrodowych staje się kluczowe
i określa szybkość roztwarzania anodowego.

2.1.4. TRANSPORT ŁADUNKU

Spowodowany różnicą pomiędzy szybkością transportu reagentów i szyb-
kością procesów elektrodowych gradient stężenia jest przyczyną nadnapięcia
stężeniowego ηc. Może być ono obliczone z zależności:

ηc = RT

nF
ln
cx=0
c0 (2.22)

gdzie: cx = 0 – stężenie reagentów na powierzchni elektrody (w zewnętrznej
płaszczyźnie Helmholtza), c0 – stężenie reagentów w głębi szczeliny. W przy-
padku obróbki elektrochemicznej nadnapięcie stężeniowe dla elektrody roboczej
ηc,ER < 0, a dla przedmiotu obrabianego ηc,P O > 0.

Całkowite natężenie prądu przepływającego przez szczelinę jest równe natę-
żeniom prądu przepływającego przez poszczególne elektrody czyli, I = IP O =
IER. Warunek ten wskazuje, że na prędkość roztwarzania przedmiotu obra-
bianego mają wpływ zjawiska zachodzące równocześnie na obu elektrodach,
a procesy katodowy i anodowy, zgodnie z warunkiem elektroobojętności, od-
działują na siebie wzajemnie przez zmianę warunków w szczelinie.

Określony strumieniem przemieszczających się jonów, prąd elektryczny
przepływający przez szczelinę międzyelektrodową jest funkcją:
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– różnicy koncentracji w różnych obszarach szczeliny międzyelektrodowej po-
wodującej dyfuzję jonów pod wpływem gradientu stężenia,

– różnicy potencjału elektrycznego w różnych obszarach szczeliny, która po-
woduje migrację jonów pod wpływem gradientu potencjału elektrycznego,

– różnic ciśnienia, gęstości lub temperatury elektrolitu w różnych obszarach
szczeliny powodujących ruch konwekcyjny.
W ujęciu ogólnym procesy te można opisać równaniem zachowania masy

dla wybranego obszaru elektrolitu:

δc

δt
= −∇N +R (2.23)

gdzie R – strumień masy związany z zachodzącymi reakcjami homogenicznymi,
N – strumień jonów przemieszczających się przez szczelinę, który opisany jest
równaniem Nernsta-Plancka [15]:

N = −D∇c− µc∇φ + cw (2.24)

gdzie: N – strumień jonów, c – koncentracja jonów, w – prędkość elektrolitu,
D – współczynnik dyfuzji, φ – potencjał elektryczny, µ – ruchliwość jonów.

Wszystkie trzy mechanizmy transportu jonów w szczelinie są od siebie
wzajemnie zależne, co prowadzi do wielu trudności przy rozwiązaniu równa-
nia (2.24) (m.in. do rozwiązania równania Poissona uwzględniającego wpływ
gradientu stężenia jonów na rozkład potencjału elektrycznego w szczelinie).

Powstałe w szczelinie międzyelektrodowej (po podłączeniu napięcia) pole
elektryczne wywołuje zdeterminowany ruch kationów i anionów w kierunku
odpowiednich elektrod, który nazywany jest migracją. Prędkość, wartościo-
wość oraz kontentacja danych jonów określa szybkość przeniesienia przez nich
ładunku, natomiast całkowity prąd elektryczny określony jest przez sumę stru-
mieni wszystkich jonów przepływających przez szczelinę. Przyjmuje się, że dla
przewodników elektrycznych dla wartości natężenia < 103 V/m, zależność ta
ma charakter liniowy, więc zgodnie z prawem Ohma:

~j = κ ~E (2.25)

gdzie ~E – natężenie pola elektrycznego, κ – elektryczna przewodność właściwa
elektrolitu. Wielkość κ charakteryzuje dany układ elektrochemiczny i w tech-
nologii obróbki elektrochemicznej jest stosowana do określenia spadków ohmo-
wych wynikających z przepływu prądu elektrycznego przez szczelinę między-
elektrodową. Zależność κ od warunków roztwarzania wyrażona jest zależnością
Brugemmana:

κ = κ0(1− αTθ)(1− β)3/2 (2.26)
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gdzie: αT jest termicznym współczynnikiem przewodności elektrycznej, a θ =
Θ − Θ0 przyrostem temperatury elektrolitu w odniesieniu do temperatury
początkowej Θ0 na wlocie do szczeliny, κ0 – wartość przewodności właściwej
w warunkach normalnych.

W migracyjnym transporcie ładunku uczestniczą wszystkie jony wypeł-
niające szczelinę międzyelektrodową (jony elektrolitu podstawowego oraz jony
elektroaktywne, biorące udział w reakcjach elektrodowych), a ilość ładunku
przenoszonego przez poszczególne rodzaje jonów jest proporcjonalna do sto-
sunku ich stężeń w danym obszarze. W związku z tym w szczelinie między-
elektrodowej występują znaczne zmiany udziału migracji w transporcie jonów,
zależne od koncentracji elektrolitu.

Zazwyczaj, analizując zagadnienia obróbki elektrochemicznej, szczelinę mię-
dzyelektrodową dzieli się na dwa obszary. Ze względu na zmienną koncentrację
jonów elektroaktywnych w warstwach przyelektrodowych, gradient ich koncen-
tracji jest siłą napędową przepływu prądu. W tym obszarze dyfuzja jest zjawi-
skiem dominującym w transporcie, a udział migracji w przenoszeniu ładunku
jest znikomy. Wyjątkiem jest roztwarzanie w obecności warstw tlenkowych na
powierzchni anody. Powstaje wtedy – wywołany obecnością cienkiej (100 nm)
warstwy o obniżonej przewodności elektrycznej – bardzo wysoki gradient po-
tencjału pomiędzy anodą i elektrolitem, który decyduje o przerwaniu ciągłości
warstwy pasywnej. W miarę oddalania się od powierzchni elektrody udział mi-
gracji w przepływie prądu istotnie wzrasta. Przyjmuje się, że w głębi szczeliny
zmiany stężenia jonów są pomijalne (∇c = 0) i dominującym mechanizmem
transportu jonów jest migracja.

Tak długo, jak tylko zachodzi reakcja wymiany ładunku, na granicy faz
istnieje gradient stężenia, dlatego też zakłada się, że na powierzchni każdej
z elektrod występuje cienka warstwa, w której transport masy odbywa się
dyfuzyjne. W stanie ustalonym odbywa się to zgodnie z I prawem Ficka:

JD = −D(∇c)0. (2.27)

Uproszczeniem tego zagadnienia jest wprowadzona przez Nernsta koncepcja
warstwy dyfuzyjnej δ, zakładająca, że dyfuzja zachodzi w obszarze odległym
o δ, w którym stężenie reagentów zmienia się liniowo. Wtedy równanie (2.27)
przyjmuje postać:

JD = −D(∆c
δ

). (2.28)

Wartość δ zależy przede wszystkim od intensywności konwekcji, a w szcze-
gólności konwekcji wymuszonej przepływem elektrolitu. Wraz ze wzrostem
prędkości przepływającego elektrolitu grubość warstwy dyfuzyjnej maleje. Sza-
cuje się, że grubość δ jest równa dziesiątej części grubości warstwy Prandla [86].
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Warunki hydrodynamiczne w szczelinie międzyelektrodowej mają wpływ na
maksymalną, możliwą do uzyskania graniczną gęstość prądu igr (związaną
z fizycznymi ograniczeniami procesu transportu), która dla reakcji redukcji
może być obliczona z równania:

igr = −DnFc
0

δ
. (2.29)

Pojęcie warstwy dyfuzyjnej stanowi pewne przybliżenie, ponieważ w rze-
czywistości nie ma nieciągłego przejścia od transportu czysto dyfuzyjnego
(w warstwie dyfuzyjnej) do konwekcji (swobodnej lub wymuszonej) w roztwo-
rze. Na zewnętrznym brzegu warstwy dyfuzyjnej oba te rodzaje transportu
nakładają się na siebie.

W warunkach mikroobróbki elektrochemicznej, gdy S � 0, 1 mm, a wy-
miana elektrolitu w szczelinie jest utrudniona, dużego znaczenia nabiera kon-
wekcja naturalna. Proces ma charakter nieustalony, który opisuje się równaniem
konwekcji–dyfuzji [261]:

dc

dt
= D∇2c (2.30)

które przy założeniu, że w warstwie dyfuzyjnej elektrolit jest nieruchomy, przyj-
muje postać II prawa Ficka. Przepływy hydrodynamiczne wywołane przez
lokalne różnice gęstości elektrolitu mają charakter laminarny i bardzo słaby,
ale – ponieważ zachodzą w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni elektrody –
znacząco wpływają na transport masy (m.in. powodują lokalne zmiany δ).

Wartość całkowitej gęstości prądu powiązana jest z gęstością prądu Fara-
daya if , który wynika z ograniczeń aktywacyjnych i graniczną gęstością prądu
igr, przez następującą relację [16]:

1
i

= 1
if

+ 1
igr
. (2.31)

Na jej podstawie można rozważyć trzy przypadki:
– gdy igr � if , to wpływ ograniczeń transportu ładunku jest pomijalny,
– gdy igr � if , to wartość gęstości prądu będzie zależała od igr (czyli głównie
od mechanizmów transportu masy),

– gdy igr ' if , to oba mechanizmy mają wpływ na i.
Ponieważ na PO i ER zachodzą jakościowo inne procesy, zagadnienie trans-

portu w szczelinie należy odnieść do poszczególnych elektrod. Na powierzchni
anody, wraz z czasem roztwarzania, rośnie gradient stężenia jonów przecho-
dzących do roztworu, co zwiększa natężenie prądu dyfuzyjnego, korzystnie
wpływając na prędkość procesu roztwarzania (rys. 2.5). Nie ma więc wartości
natężenia prądu granicznego igr takiej reakcji, a szybkość dyfuzji jonów roztwo-
rzonego metalu nie hamuje procesu roztwarzania. Natomiast ograniczeniem
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Rys. 2.5. Rozkład koncentracji jonów roztworzonego metalu w odległości od anody dla
czasu obróbki t1 < t2 < t3 < t4 [16]

może być szybkość dyfuzji do anody akceptora lub rozpuszczalność tworzących
się jonów metalu.

W przypadku gdy nadnapięcie stężeniowe ogranicza proces katodowy, tzn.
pozostałe procesy zachodzą na elektrodzie znacznie szybciej pomiędzy gęstością
prądu katodowego i nadnapięciem stężeniowym, zachodzi następujący związek:

i(η) = igr(1− e
ηF
RT ). (2.32)

Przy niewielkich wartościach i zależność i(η) może być w przybliżeniu
traktowana jak liniowa, natomiast gdy i → igr, nadnapięcie rośnie do −∞.
Wzrost η związany jest z niewystarczającą szybkością dyfuzji akceptorów w kie-
runku powierzchni katody, co z kolei powoduje hamowanie reakcji elektrodowej.
Powyższe rozumowanie ma również zastosowanie do przypadku, gdy donor
jest składnikiem roztworu i musi być przetransportowany w kierunku anody –
w celu połączenia z kationami metalu.

W wyniku przepływu przez szczelinę międzyelektrodową prądu elektrycz-
nego wydziela się ciepło. Wzrasta zatem temperatura elektrod oraz elektrolitu.
Wzrost ten jest zależny od warunków hydrodynamicznych przepływu elektrolitu
przez szczelinę. W sposób bardzo przybliżony wpływ nagrzewania elektrolitu
można oszacować na podstawie równania [91,111]:

δθ

δt
= κU2

ρeCS2 (2.33)

gdzie θ – przybliżony przyrost temperatury w czasie t. Zakładając na użytek
tego oszacowania, że w trakcie impulsu napięcia κ = const oraz S = const
przyrost temperatury w czasie ti wynosi:

θ = κU2

ρeCeS2 ti (2.34)
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gdzie: Ce – ciepło właściwe elektrolitu, ρe – gęstość elektrolitu, U – napięcie
międzyelektrodowe. Przyjmując typowe dla ECMM wartości S = 0, 05 mm
i U = 15 V oraz ρCe = 4· 106 J/m3, κ = 10 A/Vm, otrzymuje się: dla ti = 1 µs,
θ = 0, 225 K, dla ti = 100 µs, θ = 22, 5 K, a dla ti = 1 ms, θ = 225 K. Wpływ
temperatury elektrolitu na przebieg procesu roztwarzania anodowego można
rozpatrywać w trzech aspektach:
– jako czynnik powodujący niekorzystną konwekcję swobodną w warstwach
przyelektrodowych (lokalne zmiany nadnapięcia stężeniowego ηc), a tym
samym zmianę gęstości prądu w tych obszarach,

– jako czynnik wywołujący zmiany elektrycznej przewodności właściwej elek-
trolitu (równanie 2.26), co może być wykorzystane do zwiększenia lokalizacji
roztwarzania elektrochemicznego (zależności θ(S) oraz i(κ)),

– jako czynnik powodujący wrzenie elektrolitu, co może prowadzić do wystę-
powania stanów krytycznych obróbki [111,194,258].
Uwzględniając, że w większości zastosowań mikrobróbki elektrochemicznej,

ze względu na grubość szczeliny międzyelektrodowej, istnieją ograniczenia w za-
pewnieniu transportu za pomocą konwekcji wymuszonej, można stwierdzić, że
w czasie kilkuset mikrosekund po załączeniu napięcia następuje przerwanie
roztwarzania elektrochemicznego.

Rozważając uwarunkowania transportu ładunku przez szczelinę między-
elektrodową, należy również uwzględnić wydzielanie produktów reakcji na elek-
trodach. Stosowane w ECMM elektrolity to wodne roztwory kwasów, zasad
lub soli, dlatego też najczęściej zagadnienie to dotyczy wydzielana wodoru
na katodzie i tlenu na anodzie. W wyniku desorpcji z powierzchni elektrody,
cząsteczki gazu rozpuszczają się w elektrolicie. Po pewnym czasie następuje
przesycenie roztworu oraz zainicjowanie pęcherzyka. Dla cząsteczek wodoru
czas ten wynosi 10−4 − 10−3 s [179,277]. Pęcherzyki mogą zarodkować homo-
genicznie (w głębi szczeliny) lub heterogecznicznie (na powierzchni elektrody)
i dopiero po osiągnięciu rozmiaru granicznego przemieszczać się wgłąb szcze-
liny. Oba procesy niekorzystnie wpływają na przebieg procesu roztwarzania,
a ich intensywność jest powiązana z warunkami konwekcji wymuszonej.

2.1.5. MECHANIZM REAKCJI ELEKTRODOWYCH

Przedstawione powyżej informacje należy odnieść do konkretnego układu
elektrochemicznego, w skład którego wchodzą materiały elektrod oraz elek-
trolit. Zrozumienie zachowania danego układu wymaga poznania faktycznego
przebiegu wszystkich reakcji w zależności od potencjału elektrody z uwzględnie-
niem etapów, produktów pośrednich oraz wskazaniem etapów decydujących
o całkowitej szybkości reakcji. Należy również wziąć pod uwagę, że proce-
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sowi roztwarzania elektrochemicznego danego materiału towarzyszą reakcje
poboczne oraz procesy adsorpcji zachodzące na obrabianej powierzchni, a roz-
twarzany anodowo metal może tworzyć jony o różnej wartościowości. Zazwyczaj
mechanizmy reakcji elektrodowych określane są dla czystych metali, natomiast
w zdecydowanej większości przypadków obróbce elektrochemicznej poddaje
się ich stopy. Wymaga to wnioskowania o charakterze przebiegających reakcji
na podstawie dominującego składnika materiału roztwarzanego. Przykładowo,
dla stali, o kierunku przebiegu reakcji wnioskuje się na podstawie danych
analitycznych uzyskanych dla żelaza.

Zachowanie metalu roztwarzanego elektrochemiczne opisane jest dwoma
podstawowymi charakterystykami: diagramem Pourbaix, określającym obszary
występowania różnych form metalu (metalicznej, jonowych, tlenkowych i wo-
dorotlenkowych) w zależności od jego potencjału i pH elektrolitu, oraz krzywą
polaryzacyjną, czyli zależnością pomiędzy gęstością prądu a potencjałem elek-
trody. Na ich podstawie można określić obszary parametrów, dla których metal
jest odporny elektrochemicznie, ulega korozji lub pasywacji, oraz ustalić zakresy
potencjałów, dla których metal ulega roztwarzaniu aktywnemu, pasywacji lub
transpasywacji.

Roztwarzanie aktywne zachodzi przy stosunkowo małej polaryzacji anodo-
wej, dobrej rozpuszczalności powstających związków oraz przy braku pobocz-
nych reakcji powodujących pasywację. Dla każdego metalu może ono zachodzić
w stosunkowo niewielkim przedziale zmian potencjału anody, dlatego w warun-
kach obróbki elektrochemicznej niezwykle trudno ustalić odpowiedni potencjał
roztwarzania aktywnego stopu na całej powierzchni. Ze względu na niejedno-
rodność składu chemicznego i struktury stopu, obróbka w stanie aktywnym
prowadzi do nierównomiernego roztwarzania powierzchni oraz nadtrawień na
granicy ziaren. Przy niewielkich różnicach potencjału, na pewnych obszarach
anody mogą dodatkowo zachodzić reakcje poboczne, w wyniku których po-
wstają np. tlenki osadzające się na powierzchni anody, utrudniające dalsze
roztwarzanie.

Po przekroczeniu pewnej wartości potencjału powierzchnia anody ulega
pasywacji. Pojawiają się na niej produkty utleniania i powstaje cienka war-
stwa tlenkowa. Dalsze zwiększanie potencjału anody prowadzi do szybkiego
roztwarzania metalu lub stopu, co wiąże się z dalszym utlenieniem kationów
metali tworzących warstwę pasywną. W stanie transpasywnym nieroztwarzalne
w stanie pasywacji tlenki przechodzą do roztworu w postaci anionów tleno-
wych o wysokim stopniu utlenienia, co umożliwia dyfuzję jonów metalu anody.
Obecność w stanie transpasywnym warstewek tlenkowych powoduje, że roz-
twarzanie powierzchni jest bardziej równomierne niż w stanie aktywnym oraz
nie występują nadtrawienia na granicy ziaren. Z powyższych względów, dla
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większości metali i ich stopów typowy proces obróbki elektrochemicznej za-
chodzi w stanie transpasywnym, a zjawisko pasywacji odgrywa znaczącą rolę
w zwiększeniu dokładności obróbki [131,132,140].

Podobną analizę przeprowadza się dla procesów katodowych, z tym że
obejmuje ona mechanizm wydzielania kationów. W przypadku stosowanych
najczęściej elektrolitów na bazie wody, analiza dotyczy przebiegu reakcji wy-
dzielania wodoru z uwzględnieniem desorpcji i odtransportowania cząsteczek
H2 z powierzchni katody drogą dyfuzji lub przez wydzielanie pęcherzyków.

Określenie mechanizmów reakcji anodowych i katodowych jest obszernym
działem elektrochemii stosowanej, która daje podstawy do właściwego pro-
jektowania procesu obróbki. Badania te prowadzone są dla czystych metali
w ściśle dobranych warunkach, z wyeliminowaniem czynników ograniczających
(np. ograniczeń dyfuzyjnych przez zastosowanie wirującej elektrody dyskowej,
wpływu konwekcji swobodnej przez prowadzenie badań przy niewielkich gęsto-
ściach prądu). Powoduje to utrudnienia związane interpretacją tych wyników
w warunkach obróbki elektrochemicznej.

2.1.6. ROZKŁAD GĘSTOŚCI PRĄDU NA POWIERZCHNI
PRZEDMIOTU OBRABIANEGO

Rozkład gęstości prądu na powierzchni przedmiotu obrabianego zależy
od rozkładu natężenia pola elektrycznego w szczelinie międzyelektrodowej.
Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że w warunkach obróbki elektroche-
micznej natężenie pola elektrycznego zależy od:
– wynikającego z proporcji geometrycznych (kształtu elektrod) i grubości
szczeliny międzyelektrodowej pierwotnego rozkładu potencjału elektrycz-
nego,

– elektrycznej przewodności właściwej elektrolitu wypełniającego szczelinę,
która zgodnie z zależnością (2.26) zależy od heterogeniczności i temperatury
elektrolitu,

– polaryzacji elektrod η, czyli od nadnapięcia aktywacyjnego i stężeniowego
wynikających ze składu oraz stężenia elektrolitu w warstwach przyelektro-
dowych.
Wynikające z pierwotnego rozkładu potencjału elektrycznego, różne gę-

stości prądu w każdym punkcie powierzchni obrabianej wywołują, zgodnie
z charakterystyczną dla danej pary elektroda–elektrolit zależnością i(η), różną
polaryzację elektrod. Natomiast od polaryzacji elektrod zależy – opisany me-
chanizmem reakcji elektrodowych – przebieg zjawisk elektrodowych.

Gęstość prądu na powierzchni przedmiotu obrabianego może być obliczona
na podstawie prawa Ohma (2.25). Dla danego układu elektrochemicznego,
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pierwotny rozkład natężenia pola elektrycznego wynika z równania Poissona
lub w przypadku procesu ustalonego równania Laplace’a. Polaryzację elek-
trod uwzględnia się przez wprowadzenie warunków brzegowych określających
zmiany nadnapięcia, natomiast elektryczną przewodność właściwą oblicza się
z równania (2.26). Mechanizm reakcji elektrodowych uwzględniony jest przez
wprowadzenie do równania opisującego prędkość roztwarzania, zależną od gęsto-
ści prądu i wydajności prądowej roztwarzania anodowego. Określenie rozkładu
gęstości prądu na powierzchni przedmiotu obrabianego wymaga również roz-
wiązania zagadnienia przepływu elektrolitu przez szczelinę międzyelektrodową,
co wynika z zależności pomiędzy warunkami hydrodynamicznymi a warunkami
wymiany masy, ciepła, oraz właściwościami i składem elektrolitu w szczelinie
międzyelektrodowej.

2.2. KORELACJA POMIĘDZY CZYNNIKAMI PROCESU
ROZTWARZANIA A WSKAŹNIKAMI OBRÓBKI

ELEKTROCHEMICZNEJ

Proces obróbki elektrochemicznej prowadzony jest w układzie OUPSN, czyli
obrabiarka – uchwyt – przedmiot – szczelina – narzędzie. Istotą tego procesu
są scharakteryzowane w podrozdziale 2.1 zjawiska obróbkowe. W kontekście
realizacji konkretnego zadania technologicznego przedstawiono to na rysunku
2.6.

Celem obróbki jest wykonanie serii wyrobów z założonego materiału, speł-
niających wymagania konstrukcyjne, przy równoczesnym zapewnieniu wyma-
ganej wydajności obróbki, czyli realizacja zadania technologicznego. W za-
leżności od tych wymagań dobierana jest odpowiednia technologia obróbki
elektrochemicznej, czyli podejmowane są decyzje dotyczące rodzaju napięcia
międzyelektrodowego (stałe, impulsowe), kinematyki wzajemnego ruchu ER-
PO, dobierany jest elektrolit (skład i stężenie) oraz projektowany jest kształt
i wymiary ER. Na te decyzje mają wpływ cechy obrabiarki, na której będzie
prowadzona obróbka. Wymiary przestrzeni roboczej, liczba osi sterowanych
numerycznie, parametry kinematyczne oraz możliwość zainstalowania dodat-
kowego oprzyrządowania technologicznego warunkują możliwość zrealizowania
obróbki konkretnego elementu.

Na warunki kształtowania elektrochemicznego wpływ mają następujące
czynniki [34,107,203]:
– rodzaj elektrolitu i jego właściwości, czyli: κo – właściwa przewodność (kon-
duktywność) elektryczna, α – temperaturowy współczynnik przewodności
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Rys. 2.6. Schemat powiązań w procesie obróbki elektrochemicznej

elektrycznej, ρe – gęstość elektrolitu, Cp – ciepło właściwe, µe – dynamiczny
współczynnik lepkości,

– skład chemiczny i struktura materiału obrabianego,
– parametry obróbki, tj.: vp (vf ) – prędkość ruchu elektrody roboczej, U(t) –

napięcie międzyelektrodowe, pin, pout – ciśnienie na wlocie i wylocie ze szcze-
liny międzyelektrodowej,

– charakterystyka układu elektrochemicznego elektroda robocza – elektro-
lit – przedmiot obrabiany, która jest opisana funkcją zmiany obrabialności
elektrochemicznej ηkv = ηkv(j, w,Θ) i funkcją spadku potencjału na elek-
trodach φa − φk = E(j, w,Θ),

– zależności geometryczne pomiędzy ER a PO, tj. rodzaj elektrody roboczej
(kształt, wymiary, szczegóły konstrukcyjne, np. doprowadzenie elektrolitu do
obszaru obróbki), początkowy kształt powierzchni obrabianej, początkowe
położenie ER względem PO, parametry wzajemnego ruchu ER i PO.
Można je podzielić na podgrupy czynników ustalonych, sterujących i za-

kłócających. Wszystkie mają wpływ na przebieg zjawisk obróbkowych oraz
rezultaty obróbki.



53

Do grupy czynników ustalonych należy zaliczyć właściwości materiału PO,
materiału ER, kształt i wymiary ER oraz rodzaj zastosowanego elektrolitu.

Czynniki sterujące charakteryzują się najsilniejszym oddziaływaniem na in-
tensywność zjawisk zachodzących w szczelinie międzyelektrodowej oraz możli-
wością łatwej regulacji. Do tej grupy można zaliczyć prędkość przesuwu elek-
trody roboczej, rodzaj napięcia międzyelektrodowego (stałe czy impulsowe),
parametry impulsów napięcia (w przypadku zastosowania napięcia impulso-
wego) czy grubość szczeliny międzyelektrodowej. Charakterystyczne dla ECM
jest to, że większość czynników sterujących jest wzajemnie zależna.

Na przebieg procesu obróbki elektrochemicznej wpływa wiele zakłóceń,
z których najważniejsze to: zmiany dopływu elektrolitu, niejednorodność składu
i właściwości chemicznych materiału obrabianego, niestabilność przepływu
elektrolitu, niestabilność źródeł zasilania, drgania obrabiarki i otoczenia.

W procesie obróbki elektrochemicznej zachodzą określone zjawiska fizyczne
i fizykoelektrochemiczne, do których zalicza się: roztwarzanie anodowe, zmianę
rozkładu pola elektrycznego, zmiany potencjału na granicy faz, zmiany roz-
kładu prędkości i ciśnienia elektrolitu, zmiany właściwości elektrolitu, genero-
wanie ciepła i reakcje chemiczne w szczelinie międzyelektrodowej. W wyniku
tych zjawisk powstaje przedmiot charakteryzujący się pewnymi cechami, z któ-
rych najważniejsze to geometria (wynika z niej dokładność obróbki), struk-
tura geometryczna powierzchni oraz właściwości fizyczne i chemiczne warstwy
wierzchniej.

Podobnie jak w innych procesach technologicznych, wynik kształtowania
elektrochemicznego zależy od wielu czynników oraz wzajemnych powiązań po-
między nimi. Roztwarzaniu elektrochemicznemu towarzyszy wydzielanie się
dużych ilości ciepła, dlatego też do szczeliny międzyelektrodowej podawany
jest (pod ciśnieniem) elektrolit, który usuwa ciepło oraz produkty roztwa-
rzania z obszaru obróbki. Przepływ elektrolitu w szczelinie jest przepływem
trójwymiarowym, turbulentnym, wielofazowym i losowym, co powoduje, że
dokładne wyznaczenie (na drodze teoretycznej lub empirycznej) powyższych
rozkładów jest trudne lub nawet niemożliwe. W szczelinie panują nierówno-
mierne rozkłady temperatury, koncentracji gazu oraz przewodności elektrolitu.
Wszystkie te zjawiska wpływają na wskaźniki procesu, tj. grubość szczeliny
międzyelektrodowej, natężenie i gęstość prądu oraz wydajność prądową procesu
roztwarzania. Od wartości wskaźników procesu zależą rezultaty obróbki, czyli
wartość wskaźników technologicznych, tj. struktura geometryczna powierzchni,
wymiary obrobionego elementu oraz wydajność obróbki.

Proces obróbki elektrochemicznej charakteryzuje się wysokim stopniem
powiązań pomiędzy wymienionymi czynnikami. Przykładowo, warunki hydro-
dynamiczne przepływu są ściśle powiązane z warunkami wymiany masy, wy-
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miany ciepła, struktury elektrolitu oraz właściwościami elektrolitu w szczelinie
międzyelektrodowej. Od tych procesów zależy rozkład prędkości roztwarzania
na powierzchni obrabianej, rozkład chropowatości powierzchni i wydajność
obróbki. Właściwie dobrane warunki hydrodynamiczne zapobiegają powsta-
waniu niekorzystnych zjawisk dla obróbki, czyli stref przepływu krytycznego,
cyrkulacji czy zastoju, nadmiernemu wzrostowi temperatury i koncentracji
objętościowej produktów roztwarzania [111]. W związku z tym zapewnienie
odpowiednich warunków hydrodynamicznych panujących w szczelinie, czyli
odpowiedniego rozkładu prędkości i ciśnienia elektrolitu, jest decydującym
elementem przy projektowaniu ECM.

2.3. SPOSOBY ZWIĘKSZENIA DOKŁADNOŚCI OBRÓBKI
ELEKTROCHEMICZNEJ

Jednym z warunków koniecznych przystosowania ECM do wytwarzania
mikroelementów jest zwiększenie rozdzielczości obróbki. Przy ocenie dokładno-
ści ECM korzystnie jest posługiwać się pojęciem opisującym umiejscowienie
zjawisk elektrochemicznych usuwających naddatek obróbkowy w zadanym ob-
szarze przedmiotu obrabianego – tzw. lokalizacją roztwarzania. Do jej oceny
zastosować można wskaźnik ilościowy zwany stopniem lokalizacji, który określa
się na podstawie relacji pomiędzy ilorazami vn1/vn2 a S2/S1, gdzie vn1, vn2 –
prędkości roztwarzania dla grubości szczeliny odpowiednio S1 i S2 [26]. Dla
procesu idealnego ECM, tzn. przy założeniu stałej przewodności elektrolitu,
stałej wartości polaryzacji oraz stałego współczynnika obrabialności elektro-
chemicznej, zachodzi relacja:

vn1
vn2

= S2
S1
. (2.35)

Jednak w praktyce obróbki elektrochemicznej, ze względu na wpływ opi-
sanych w podrozdziale 2.2 czynników, zależność prędkości roztwarzania od
grubości szczeliny wyraża się następująco [59]:

vn1
vn2

=
(
S2
S1

)n

. (2.36)

Wykładnik potęgi n może być wykorzystany do oceny lokalizacji procesu.
Im większa jest wartość tego wykładnika, tym wyższy jest stopień lokalizacji
obróbki.

W procesach obróbki elektrochemicznej, w których proces roztwarzania
przebiega w warunkach ograniczeń dyfuzyjnych, lokalizacja nie zależy od
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wymiarów elektrody roboczej. Dlatego też zagadnienie to nabiera szczegól-
nego znaczenia w elektrochemicznym kształtowaniu mikroelementów. War-
tość wskaźnika n w największym stopniu zależy od rozkładu gęstości prądu
na powierzchni obrabianej. Dlatego opracowanie rozwiązań modyfikujących
rozkład gęstości prądu na powierzchni PO (wynikający z pierwotnego roz-
kładu potencjału elektrycznego) jest jednym z głównych kierunków badań
ECM [36,108,111,124,186].

Poprawa dokładności przez zmniejszenie grubości
szczeliny międzyelektrodowej

Dokładność wymiarowa i kształtowa ECM jest odwrotnie proporcjonalna
do grubości szczeliny międzyelektrodowej, a zwłaszcza do grubości szczeliny
ustalonej Sf . Jednym z głównych kierunków rozwojowych ECMM jest pro-
wadzenie procesu z jak najmniejszymi grubościami Sf , przy jednoczesnym
podwyższeniu niezawodności technologicznej, która jest związana z eliminacją
zjawisk krytycznych prowadzących do zwarć [36, 106, 191, 259]. Wymaga to
odpowiednich algorytmów sterowania procesem roztwarzania elektrochemicz-
nego, pozwalających na kontrolę grubości szczeliny oraz przewidywanie stanów
awaryjnych.

Zwiększenie dokładności przez dobór odpowiedniego elektrolitu

Podstawowym czynnikiem wpływającym na lokalizację procesu roztwa-
rzania jest wartość współczynnika obrabialności elektrochemicznej ηkv. War-
tość ηkv zależy od materiału obrabianego, zastosowanego elektrolitu (rodzaju
i stężenia), gęstości prądu, prędkości przepływu oraz temperatury elektrolitu.
W ECM stosuje się najczęściej wodne roztwory soli: NaCl, NaNO2, NaNO3,
Na2SO4, NaClO3, NH4NO3. Zwiększenie lokalizacji roztwarzania uzyskuje się
przez zastosowanie elektrolitów pasywnych, dla których współczynnik obra-
bialności elektrochemicznej ηkv rośnie ze wzrostem gęstości prądu (tj. NaClO3
lub NaNO3) oraz występuje graniczna wartość igr, dla których ηkv ≈ 0, co
powoduje zanik roztwarzania, gdy i < igr (rys. 2.8). Można wskazać analo-
gię tego rozwiązania do procesu EDM, w którym dla S > Sgr nie zachodzą
wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodą i przedmiotem. Dobór elektro-
litu dla danego materiału odbywa się zazwyczaj na podstawie analizy układu
elektrochemicznego materiał obrabiany – elektrolit oraz badań empirycznych,
a jednym z kryteriów jest podobieństwo zależności ηkv(i) do krzywej ide-
alnej (rys. 2.7). Wśród elektrolitów o najszerszym zastosowaniu są wodne
roztwory NaNO3 lub mieszaniny NaNO3 + NaCl. W szczególności do obróbki
stali i stopów niklu stosuje się: NaCl, NaNO3 (lub NH4NO3), do obróbki sto-
pów tytanu: NaCl + NaBr (lub KBr), do obróbki stopów Al, Mg, Be: NaNO3



56

Rys. 2.7. Wykres przedstawiający koncepcję
idealnego elektrolitu (zależność ηkv(j)

w postaci funkcji skokowej) w porównaniu
z rzeczywistą zależnością ηkv(j) [34]

Rys. 2.8. Zależność współczynnika
obrabialności elektrochemicznej ηkv od
gęstości prądu j dla różnych elektrolitów:
NaCl – elektrolit aktywny, NaClO3 oraz

NaNO3 – elektrolity pasywne

(NH4NO3), do obróbki niobu i tantalu: KBr, a do obróbki wolframu: roztwory
KOH i NaOH [7, 27,190,214,229].

Zwiększenie dokładności przez prowadzenie obróbki
w ośrodku wielofazowym

Dostarczenie do szczeliny międzyelektrodowej homogenicznej mieszaniny
elektrolit–gaz (powietrze, azot, dwutlenek węgla) [7, 190] ma na celu spowodo-
wanie, żeby w obszarach, w których grubość szczeliny jest większa od założonej
wartości, w wyniku zmniejszenia ciśnienia elektrolitu, zaszła zmiana postaci
mieszaniny na heterogeniczną (rys. 2.9). Rozprężony gaz w postaci pęche-
rzyków wypełnia szczelinę międzyelektrodową i zgodnie z zależnością (2.26)
gwałtownie maleje przewodność właściwa elektrolitu – tym samym proces
roztwarzania zostaje ograniczony lub przerwany.

Zwiększenie dokładności przez zastosowanie izolacji lub
specjalnej konstrukcji elektrod

W celu ochrony przed roztwarzaniem obszarów materiału, które nie po-
winny być obrabiane, stosuje się powłoki izolacyjne wykonane z materiałów
na bazie żywic epoksydowych, materiałów ceramicznych, diamentopodobnych
lub teflonu. Pod wpływem warunków występujących w szczelinie międzyelek-
trodowej powłoki te często ulegają zniszczeniu, co ogranicza efektywność tego
rozwiązania. Izolacja powierzchni bocznych elektrody najczęściej stosowana
jest w operacjach wiercenia [224].

Przy obróbce większych powierzchni stosuje się elektrody robocze o dzie-
lonej budowie oraz elektrody z otworami pomocniczymi odprowadzającymi
produkty gazowe obróbki. W pierwszym przypadku elektroda robocza składa
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się z wielu sekcji materiału przewodzącego, podzielonych warstwami izolacji,
które załączane są do źródła napięcia w określonej kolejności. Innym rozwią-
zaniem jest modyfikacja kształtu ER w taki sposób, aby skoncentrować roz-
twarzanie elektrochemiczne tylko w określonym obszarze. Przykładowo, przy
drążeniu otworów, rowków oraz wykrojów kształtowych używa się elektrod
w kształcie dysku [7]. Dla elektrody cylindrycznej w trakcie drążenia grubość
szczeliny bocznej zwiększa się wraz z czasem obróbki i powoduje stożkowatość
otworu. Zmodyfikowanie kształtu elektrody ogranicza roztwarzanie ścian bocz-
nych wgłębienia. Tego typu rozwiązanie stosuje się także w obróbce elektrodą
uniwersalną, a w szczególności w mikrokształtowaniu smukłych struktur trój-
wymiarowych [80]. Wymiary tej elektrody muszą spełniać warunek d > g1−g2,
gdzie d – średnica dysku, g1 − g2 – pochylenie ścian bocznych (rys. 2.10).

Zwiększenie dokładności przez zastosowanie napięcia impulsowego
Ograniczenie skutków nagrzewania elektrolitu oraz wydzielania gazu w ma-

łych szczelinach międzyelektrodowych uzyskuje się przez zastosowanie napięcia
impulsowego [10,31,34,36,80,153,204]. W czasie przerwy pomiędzy impulsami
ze szczeliny międzyelektrodowej zostaje usunięty podgrzany elektrolit, pęcherze
gazu oraz inne zanieczyszczenia. Następuje regeneracja stanu fizykochemicz-
nego szczeliny, co zwiększa równomierność warunków roztwarzania na całej
obrabianej powierzchni. Ze względu na czas stosowanych w PECM impulsów
napięcia ti można dokonać podziału na:
– obróbkę z zastosowaniem impulsów o czasie ti > 1 ms,
– obróbkę z zastosowaniem impulsów o czasie ti > 1 µs, (1–100 µs),
– obróbkę z zastosowaniem impulsów o czasie ti < 500 ns.

W każdym z wymienionych przypadków użycie impulsów uzasadnione jest
innymi przesłankami, które szczegółowo zostaną omówione w podrozdziale 2.4.

Rys. 2.9. Wpływ zastosowania ośrodka
dwufazowego na lokalizację

procesu roztwarzania

Rys. 2.10. Wpływ geometrii elektrody
roboczej na kształt

obrobionej powierzchni [80]
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Rys. 2.11. Zależność dokładności obróbki elektrochemicznej od czasu trwania impulsu
napięcia [81,85]

Z powyżej wymienionych sposobów zwiększenia dokładności roztwarzania
elektrochemicznego właśnie zastosowanie napięcia impulsowego jest szczególnie
efektywnym rozwiązaniem. W aspekcie wytwarzania mikrostruktur trójwymia-
rowych największy postęp w zwiększeniu rozdzielczości obróbki osiągnięto,
stosując obróbkę z bardzo krótkimi czasami impulsu (ti < 500 ns) [82,85,222],
dzięki czemu istotnie poprawiła się lokalizacja procesu roztwarzania anodo-
wego, rozszerzając możliwości technologiczne ECM (rys. 2.11).

Zwiększenie dokładności przez wprowadzenie
dodatkowego strumienia energii

w strefę oddziaływań elektrochemicznych

Wprowadzenie dodatkowego strumienia energii w strefę oddziaływań elek-
trochemicznych ma na celu lokalne zwiększenie prędkości obróbki lub poprawę
warunków wymiany masy w szczelinie międzyelektrodowej. Jako przykład
można podać selektywne oddziaływanie w obszarze obróbki wiązką promie-
niowania laserowego (lokalne podgrzanie obrabianej powierzchni). Pozwala
to teoretycznie na wielokrotne zwiększanie szybkości reakcji roztwarzania lub
osadzania elektrochemicznego. Efekt ten wynika z [35, 62, 100,142,263]: lokal-
nego wzrostu temperatury elektrolitu, co jest źródłem ruchów konwekcyjnych
i mieszania roztworu, co prowadzi do zmniejszenia polaryzacji stężeniowej
oraz zależności energii aktywacji reakcji elektrochemicznej od temperatury
powierzchni obrabianej.

Innym stosowanym źródłem energii są drgania ultradźwiękowe jednej z elek-
trod [109,113,177,178,198,199,211,234], które powodują zwiększenie szybkości
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roztwarzania oraz zwiększenie szybkości odprowadzania produktów reakcji elek-
trodowych ze szczeliny międzyelektrodowej. Na podstawie dotychczasowych
badań przeprowadzonych przy współudziale autora [197,211] można stwierdzić,
że wprowadzenie drgań ultradźwiękowych zmienia przebieg procesu roztwarza-
nia elektrochemicznego, głównie przez zmianę wartości η, ηkv, κ, oraz poprawia
ewakuację produktów roztwarzania elektrochemicznego z warstw przyelektro-
dowych.

W ostatnich latach prowadzone są również badania dotyczące sekwencyj-
nego połączenia obróbki elektrochemicznej z innymi technikami wytwarza-
nia. Kojarzona jest ona w jednym stanowisku roboczym z innymi technolo-
giami, w celu całkowitego ukształtowania wyrobu w jednym jego zamocowa-
niu [23,24,129,164,192,225,226,228,280]. W wybranych przypadkach prowadzi
to do zwiększenia dokładności procesu łączonego, w porównaniu z operacjami
obejmującymi tylko obróbkę elektrochemiczną.

W ocenie autora, z przedstawionych powyżej sposobów zwiększenia do-
kładności obróbki elektrochemicznej na szczególną uwagę zasługuje zastosowa-
nie napięcia impulsowego oraz wprowadzenie dodatkowych strumieni energii
w strefę oddziaływań elektrochemicznych. W aspekcie wytwarzania mikroele-
mentów rozwiązania te charakteryzują się największymi możliwościami aplika-
cyjnymi.

2.4. MIKROKSZTAŁTOWANIE IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ
ELEKTROCHEMICZNĄ

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów zwiększenia dokładności ob-
róbki elektrochemicznej jest prowadzenie procesu w sposób dyskretny, z za-
stosowaniem impulsów napięciowych. W aspekcie wytwarzania elementów pre-
cyzyjnych i mikroelementów znaczenie mają dwie odmiany PECMM z wyko-
rzystaniem impulsów mikrosekundowych (1–100 µs) oraz impulsów o czasie
ti < 500 ns. Przyjęta na podstawie danych literaturowych czasowa granica
pomiędzy tymi odmianami jest umowna. Rzeczywisty podział pomiędzy wy-
nika z warunków procesu elektrochemicznego oraz rodzaju zjawisk fizycznych
wykorzystywanych do lokalizacji obróbki. Ze względu na te różnice oraz wyni-
kające z tego możliwości i ograniczenia technologiczne obie odmiany zostaną
scharakteryzowane w oddzielnych podrozdziałach. W każdej z tych odmian
obróbka może być realizowana w dwóch podstawowych operacjach:
– drążenie elektrochemiczne (rys. 2.12) [2, 266]: elektroda robocza przesuwa
się w kierunku przedmiotu obrabianego, a jego kształt jest wynikiem od-
wzorowania kształtu elektrody w materiale obrabianym,
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– obróbka elektrochemiczna uniwersalną elektrodą (rys. 2.13) [80, 82, 130,
136]: w tym przypadku kształt powierzchni obrabianej jest odwzorowaniem
trajektorii ruchu elektrody w przestrzeni 3D, która ma zazwyczaj prosty
kształt, np. walcowy, stożkowy, ostrza lub dysku.

Rys. 2.12. Schemat drążenia powierzchni
krzywoliniowej (np. wnęki roboczej formy lub

matrycy), w przypadku gdy otwór
doprowadzający elektrolit jest wykonany

w elektrodzie roboczej

Rys. 2.13. Schemat mikroobróbki
elektrochemicznej elektrodą uniwersalną

(3D-ECMM)

2.4.1. IMPULSOWA OBRÓBKA ELEKTROCHEMICZNA
Z ZASTOSOWANIEM MIKROSEKUNDOWYCH

IMPULSÓW NAPIĘCIOWYCH

Dokładność obróbki elektrochemicznej rośnie wraz ze zmniejszeniem się
grubości szczeliny międzyelektrodowej, jednak jej realizacja w tych warun-
kach jest ograniczona przyrostem temperatury elektrolitu oraz koncentracji
objętościowej produktów reakcji elektrodowych. Proces roztwarzania jest więc
przerywany na czas niezbędny do przepłukania szczeliny, co realizuje się przez
zastosowanie napięcia impulsowego [91,105,111,125,190,195]. Umożliwia to pro-
wadzenie obróbki przy grubości S < 0, 1 mm. Zewnętrznym źródłem napięcia
jest zasilacz impulsowy, który zasila szczelinę ciągiem lub pakietami impul-
sów napięciowych. Dodatkowo, aby poprawić wymianę elektrolitu w szczeli-
nie, wykorzystuje się różnorodne układy kinematyczne pomiędzy przedmiotem
a elektrodą roboczą [105,111,195,203], tj.:
– elektroda przesuwa się ruchem jednostajnym ciągłym,
– elektroda przesuwa się ruchem jednostajnym ciągłym w czasie generacji
pakietu impulsów, a podczas przerwy jest nieruchoma,
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– elektroda przesuwa się ruchem jednostajnym podczas generacji pakietu
impulsów, podczas przerwy jest odsuwana od przedmiotu obrabianego na
odległość Sr w celu polepszenia warunków wymiany elektrolitu i przywróce-
nia warunków fizycznych zbliżonych do stanu początkowego roztwarzania,
następnie elektroda jest dosuwana w kierunku przedmiotu obrabianego
o pewną wartość, zależną od grubości usuniętego w poprzednim cyklu nad-
datku,

– elektroda jest nieruchoma podczas generacji pakietu impulsów, a podczas
przerwy jest odsuwana od przedmiotu obrabianego i po przepłukaniu szcze-
liny, ponownie dosuwana do przedmiotu o odległość uwzględniającą grubość
naddatku usuniętego podczas poprzedniego cyklu.
Powyższe schematy stanowią otwarte układy sterowania, ponieważ nie ma

tutaj sprzężenia zwrotnego z warunkami fizycznymi w szczelinie międzyelek-
trodowej, które określa położenie powierzchni obrabianej. Stwarza to niebez-
pieczeństwo losowego styku elektrody i przedmiotu obrabianego w przypadku
losowych zakłóceń w usuwaniu naddatku (np. lokalne wtrącenia mechaniczne,
pasywacja itp.). Dlatego też, czas przerwy pomiędzy impulsami może być
wykorzystany do sprawdzenia aktualnej grubości szczeliny międzyelektrodo-
wej i ewentualnego jej skorygowania do zadanej przez operatora grubości S0.
Wymienione fazy są powtarzane cyklicznie. Okresowa kontrola położenia po-
wierzchni obrabianej umożliwia prowadzenie obróbki przy nieznacznych zmia-
nach właściwości fizycznych elektrolitu, natomiast rozkład grubości szczeliny
jest bardziej równomierny i obróbka może być realizowana przy małych grubo-
ściach szczeliny. Wpływa na zwiększenie dokładności obróbki, która w opisanym
zamkniętym układzie sterowania jest w granicach 0, 02–0, 10 mm.

W PECMM stosuje się impulsy o kształcie prostokątnym, trójkątne, pi-
łowe itp., które charakteryzowane są następującymi parametrami: amplituda
napięcia U , czas impulsu ti, czas przerwy tp lub okres impulsów T = ti + tp,
częstotliwość f = 1

T . W przypadku stosowania krótkich impulsów mogą one
być generowane w pakietach, które charakteryzowane są liczbą impulsów w pa-
kiecieM (ewentualnie czasem generowania pakietu), czasem przerwy pomiędzy
pakietami lub okresem pakietów Tpp.

Poprawa dokładności obróbki elektrochemicznej przez zastosowanie napię-
cia impulsowego związana jest z następującymi czynnikami [103,105,111,186,
188,194,195]
– przy odpowiednio dobranej prędkości przepływu elektrolitu następuje

zmniejszenie różnicy w warunkach fizycznych panujących wzdłuż szczeliny
międzyelektrodowej, czyli zmniejszenie wpływu zmian przewodności właści-
wej elektrolitu na błędy kształtu,
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– zmniejszenie tzw. defektów hydrodynamicznych na powierzchni obrabianej
(mniejsza grubość szczeliny wpływa na zmniejszenie prędkości przepływu
elektrolitu),

– dzięki odpowiednim rozwiązaniom kinematycznym zwiększa się możliwość
zapobiegania stanom awaryjnym (zwarciom elektrycznym), dzięki czemu
wzrasta niezawodność procesu obróbki,

– możliwością sterowania adaptacyjnego procesem obróbki,
– zmniejszenie grubości szczeliny międzyelektrodowej powoduje zwiększenie
gęstości prądu i pozwala wykorzystać charakter krzywej ηkv(i) oraz zależ-
ności i(S) do lokalizacji roztwarzania anodowego.
Wszystkie powyższe czynniki powodują, że szczelina międzyelektrodowa ma

bardziej równomierny rozkład, co poprawia dokładność oraz znacznie upraszcza
projektowanie procesu obróbki (zarys elektrody staje się bliski ekwidystancie
przedmiotu obrabianego). Przykładem zastosowania PECM w produkcji maso-
wej jest głowica tnąca golarki firmy Philips o powierzchni ok. 5 cm2, w której
równocześnie wykonuje się około sto szczelin o szerokości 0, 14 mm z dokład-
nością 10 µm w czasie 28, 5 s [4, 231].

Adaptacja tej odmiany PECM do wytwarzania mikroelementów polega
na poprawnym przeskalowaniu systemu wytwórczego [9, 134,147,264]. Proces
przebiega w warunkach ograniczeń stężeniowych roztwarzania, a kluczowym
aspektem jest unikanie stanów krytycznych. Zwiększenie precyzji obróbki wy-
nika z zależności κ(θ) (2.26). Chwilowe zmiany temperatury elektrolitu powo-
dują zmniejszenie oporu szczeliny międzyelektrodowej, a tym samym rośnie
gęstość prądu i. Efekt ten nabiera znaczenia wraz ze zmniejszeniem S.

2.4.2. IMPULSOWA OBRÓBKA ELEKTROCHEMICZNA
Z ZASTOSOWANIEM NANOSEKUNDOWYCH

IMPULSÓW NAPIĘCIOWYCH

Koncepcja mikroobróbki elektrochemicznej ultrakrótkimi nanosekundo-
wymi impulsami została przedstawiona przez zespół prof. Rolfa Schustera
z Instytutu Max-Plancka w Berlinie w końcu lat 90. ubiegłego wieku. Po-
czątkowo badania prowadzono na skaningowym mikroskopie tunelowym [221],
wykorzystując – jako narzędzie – ostrze sondy mikroskopu. Pozytywne wyniki
tych badań spowodowały, że opracowano podstawy technologii obróbki z za-
stosowaniem nanosekundowych impulsów [20,81,83–85,222]. W Polsce prace
doświadczalne w tym zakresie prowadzone są przede wszystkim przez zespół
prof. Jerzego Kozaka [59,94,101,118–120]

W ogólnym ujęciu, procesy elektrochemiczne zależą od różnicy potencjałów
w podwójnej warstwie elektrycznej oraz od składu chemicznego wewnętrznej
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płaszczyzny Helmholtza. W pewnym przybliżeniu warstwa podwójna może
być traktowana jak kondensator płaski wypełniony ultracienką (o grubości
cząsteczki rozpuszczalnika) warstwą dielektryka. Po zetknięciu elektrody z elek-
trolitem zgromadzony w PWE ładunek określa potencjał równowagowy elek-
trody Er.

Podłączenie do układu zewnętrznego źródła napięcia powoduje przegrupo-
wanie ładunków w PWE (wywołane prądem pojemnościowym ic) i zmianę po-
tencjału elektrody. Równolegle zachodzącym zjawiskiem jest przepływ prądu
Faradaya if , który związany jest z transportem masy przez granicę anoda–
elektrolit oraz elektronów przez granicę katoda–elektrolit. Korzystając z podo-
bieństwa budowy podwójnej warstwy elektrycznej do kondensatora płaskiego,
można zdefiniować stałą czasową ładowania PWE:

τ = RC = R · c · S (2.37)

gdzie: R – opór elektrolitu, C – pojemność PWE, c – pojemność właściwa
PWE, S – odległość między elektrodami (grubość szczeliny międzyelektrodo-
wej). W pewnym przybliżeniu stała τ określa czas przepływu prądu ładowania
lub rozładowania PWE dla elektrod oddalonych o S. Z zależności (2.37) można
wnioskować, że zastosowanie impulsu napięcia ti powoduje naładowanie PWE
do pojemności c dla wartości S, dla których stała czasowa τ < ti. Przyjmując,
że pojemność c odpowiada potencjałowi aktywacyjnemu danej reakcji elektor-
chemicznej, z zależności (2.37) wynika, że elektroda zostanie spolaryzowana
aktywacyjnie tylko w ograniczonym obszarze szczeliny międzyelektrodowej. Po-
nieważ, zgodnie z równaniem (2.19), szybkość reakcji elektrochemicznej jest
eksponentalnie zależna do nadnapięcia η, następuje w tych obszarach koncen-
tracja roztwarzania. Niewielkie zmiany potencjału elektrody powodują duże
zmiany gęstości prądu, a zatem i szybkości roztwarzania, co schematycznie
przedstawiono na rysunku 2.14. Efekt ten nie ma większego znaczenia dla
obróbki prądem stałym lub impulsowym o dostatecznie długim czasie impulsu,
ponieważ podwójna warstwa elektryczna jest równomiernie naładowana na
całej powierzchni, a roztwarzanie przebiega w warunkach ograniczeń stęże-
niowych. Wpływ na dokładność obróbki ma również – zależny od grubości
S – opór szczeliny międzyelektrodowej (większa grubość szczeliny to większe
spadki omowe napięcia).

Wyjaśnienie możliwości lokalizacji obróbki na podstawie stałej czasowej
ładowania PWE jest pewnym przybliżeniem, ponieważ zakłada, że na gra-
nicy elektroda–elektrolit przepływa jedynie prąd ładowania, natomiast pomija
równoczesny przepływ prądu faradajowskiego, który warunkuje przeniesienie
ładunku, czyli usunięcie naddatku. Uściślony opis zjawisk w tym procesie został
przedstawiony w [59] i zostanie omówiony w dalszej części pracy.
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Rys. 2.14. Zależność potencjału (linia ciągła) oraz prędkość roztwarzania (linia przerywana)
od odległości L od pobocznicy elektrody cylindrycznej obliczona dla następujących
parametrów obróbki: ti = 50 ns, U = 1, 6 V, materiał obrabiany: miedź, prędkość

roztwarzania przedstawiono w monowarstwach na sekundę (ML/s) [81,222]

Jedną z podstawowych różnic obróbki z zastosowaniem impulsów nano-
skundowych od pozostałych odmian ECM jest zakres potencjału anody, przy
którym zachodzi proces roztwarzania. Proces obróbki impulsami nanosekun-
dowymi zachodzi przy szczelinie międzyelektrodowej o grubości S < 10 µm,
więc praktycznie bez wymuszonego przepływu elektrolitu. Uniemożliwia to
roztwarzanie w stanie transpasywnym. Ponadto, typowe stosowane dla stanu
transpasywnego napięcie (do 30 V) może zniszczyć elektrodę. Aby w takich
warunkach umożliwić zlokalizowane roztwarzanie, proces przebiega w stanie
aktywnym. Zgodnie z diagramem Pourbaix, wraz ze wzrostem kwasowości
roztworu rośnie potencjał pasywacji, dlatego używa się elektrolitów na bazie
kwasów. Ponadto dla pH <2 nie tworzą się warstwy tlenkowe, a ze zmianą
potencjału elektrody w trakcie roztwarzania następuje zmiana wartościowości
jonów z Fe2+ na Fe3+. Zastosowanie elektrolitu o wysokiej kwasowości (np. dla
stali 1.4301 stosuje się mieszaninę 3M HCl i 6M HF), jest jednym z podstawo-
wych warunków prawidłowego przebiegu tego procesu [20,81]. Anoda i katoda
mają potencjał ujemny w stosunku do elektrody referencyjnej (−200 mV),
dzięki czemu nie ulegają korozji.

Zauważono również, że w przypadku gdy średnia wartość potencjału anody
utrzymywana jest na poziomie polaryzacji typowej dla stanu pasywnego, za-
stosowanie impulsu napięcia podnoszącego potencjał anody do stanu trans-
pasywnego nie powoduje roztwarzania materiału. W przypadku stali 1.4301
stosuje się impulsy o amplitudzie 1, 5–2 V, co powoduje pasywację powierzchni,
jednak dla takich warunków uzyskuje się najlepsze wyniki obróbki. Powyższe
różnice, w stosunku do typowego procesu roztwarzania elektrochemicznego,
można wytłumaczyć skalą czasową zjawisk zachodzących w badanym proce-
sie. Prawdopodobnie czas (liczony w nanosekundach) jest niewystarczający
do utworzenia warstwy pasywnej na powierzchni obrabianej. Znaczenie ma
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również fakt, że typowe krzywe polaryzacyjne oraz diagramy Pourbaix otrzy-
mywane są z prędkościami skanowania w zakresie od 10 mV/s do kilku kV/s,
czyli znacznie mniejszymi niż przyrost napięcia w impulsie w trakcie obróbki.

Ze względu na konieczność utrzymania stałego potencjału anody, proces
obróbki elektrochemicznej z zastosowaniem impulsów nanosekundowych pro-
wadzony jest w typowym dla elektrochemicznych pomiarów woltametrycznych
układzie elektrod z wykorzystaniem potentiostatu (rys. 2.15). Potencjał przed-
miotu obrabianego utrzymywany jest na zadanym – w stosunku do elektrody
odniesienia – poziomie, przy którym zachodzi proces roztwarzania. Regulo-
wane natężenie prądu, niezbędne do utrzymania stałego potencjału anody,
przepływa przez elektrodę pomocniczą.

Rys. 2.15. Schemat przedstawiający układ elektrod w procesie obróbki elektrochemicznej
z zastosowaniem impulsów nanoskundowych; 1 – przedmiot obrabiany (tzw. elektroda

pracująca), 2 – elektroda odniesienia, 3 – elektroda pomocnicza, 4 – elektroda robocza [81]

Prace zespołu prof. Schustera wskazały na duże możliwości zwiększenia do-
kładności obróbki. Przykładowo, dla stali nierdzewnej 1.4301 uzyskano grubość
szczeliny bocznej ≈ 200 nm oraz promienie zaokrąglenia krawędzi ≈ 1 µm [20].
Zapoczątkowały one również dynamiczny rozwój tej odmiany PECM. Świadczy
o tym wiele publikacji prezentujących wyniki badań prowadzonych w ośrod-
kach badawczych w USA [148], Korei Południowej [2, 71, 78–80,176,227], Sin-
gapurze i Chinach [48, 139, 265, 272, 273, 279, 283, 285]. Badania te prowa-
dzone są w różnych odmianach kinematycznych, tj. drążenie i wiercenie otwo-
rów [2,48,71,79,148,176,272], obróbka elektrodą uniwersalną [78,80,139,273],
czy w kinematyce zbliżonej do wycinania drutem [227,265,279,285]. Dotyczą
głównie zagadnień związanych z rozdzielczością obróbki oraz możliwościami
zastosowań praktycznych. Ważne miejsce wśród tych publikacji zajmują prace
dotyczące modelowania matematycznego procesów zachodzących w szczelinie
międzyelektrodowej w trakcie trwania ultrakrótkich impulsów napięciowych.
Warto podkreślić, że pierwsze prace z tego zakresu przedstawiały błędne modele
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– nieuwzględniające przepływu prądu Faradaya – warstwę podwójną modelo-
wano jako kondensator połączony z powierzchnią anody i katody. Założenie to
prowadzi do błędnego wniosku, że po naładowaniu warstwy podwójnej wystąpi
przerwanie przepływu prądu, czyli przerwanie roztwarzania [75,76]. Korekcja
tego modelu została przedstawiona w pracach zespołu prof. Kozaka, w których
opracowano model uwzględniający równoczesny przepływ prądu ładowania
warstwy podwójnej związanego z przebudową ładunków na granicy faz oraz
prądu Faradaya warunkującego roztwarzanie [59,94,95,101,118–120].

Pomimo wielu publikacji dotyczących elektrochemicznej obróbki impulso-
wej z wykorzystaniem nanoosekundowych impulsów napięciowych, technologia
ta nie znalazła szerszego zastosowania w przemyśle. Związane jest to z:
– ograniczeniami fizycznymi związanymi z indukcyjnością pasożytniczą
układu zasilającego, co wpływa na szybkość ładowania PWE,

– agresywnymi elektrolitami stosowanymi w procesie,
– koniecznością precyzyjnego doboru elektrolitu dla danego materiału obra-

bianego,
– utrudnieniami w obróbce stopów metali – skład i jednorodność struktury

ma istotny wpływ na jakość powierzchni po obróbce.
Wydaje się, że największą barierą dalszego rozwoju tej metody jest ograni-

czenie skalowania w górę wynikające z pierwszego z wymienionych punktów.
Zwiększenie wymiarów powierzchni elektrody, przy zachowaniu innych warun-
ków realizacji procesu (tj. czas impulsu, gęstość prądu), wymaga dostarczenia
proporcjonalnie większej ilości ładunku w czasie impulsu ti. Z kolei, przy sto-
sowanych w tej odmianie częstotliwościach zmian napięcia rośnie reaktancja
obwodu zasilającego i ogranicza szybkość przepływu ładunku. Osiągnięcie
wymaganego stopnia naładowania PWE wymaga zatem wydłużenia czasu im-
pulsu, co skutkuje zmniejszeniem dokładności obróbki lub zmianą charakteru
roztwarzania z procesu prowadzonego w warunkach ograniczeń aktywacyjnych
na proces przebiegający przy ograniczeniach dyfuzyjnych.

Przybliżoną analizę teoretyczną tego zagadnienia przeprowadzono w [176].
Autorzy założyli, że szczelina międzyelektrodowa ładuje się ze stałym prądem,
i przeanalizowali przebieg potencjału anody w czasie. Wyniki potwierdzają, że
przy if = const zwiększenie powierzchni elektrody powoduje: przy ti = const
zmniejszenie potencjału anody, a tym samym zmniejszenie lub całkowite zatrzy-
manie roztwarzania (rys. 2.16). Natomiast w przypadku polaryzacji anody do
zadanej wartości potencjału wydłuża się czas ładowania PWE, a tym samym
następuje zmniejszenie dokładności obróbki (rys. 2.17) lub nawet przejście
w stan roztwarzania ograniczonego procesami dyfuzyjnymi.

Stąd też w niemal wszystkich wskazanych wcześniej publikacjach prezento-
wane są wyniki prac wiercenia oraz drążenia otworów o średnicy� 500 µm lub
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Rys. 2.16. Zmiana potencjału anody w czasie dla elektrod o różnej średnicy, parametry
zadanego impulsu napięcia ti = 50 ns, U = 60 V [176]

Rys. 2.17. Teoretyczny wpływ średnicy elektrody roboczej na czas ładowania warstwy
podwójnej oraz grubość szczeliny bocznej (można ją utożsamiać z dokładnością obróbki),

amplituda impulsu napięcia U = 60 V [176]

obróbki elektrodą uniwersalną o średnicy < 100 µm. Problematyka skalowania
procesu obróbki elektrochemicznej z zastosowaniem impulsów nanosekundo-
wych nie jest praktycznie podejmowana w literaturze. W dostępnych pozycjach,
jako sposób na rozwiązanie tego problemu, podaje się odpowiedni dobór lub
domieszkowanie elektrolitu w celu obniżenia potencjału anody, przy którym
zachodzi reakcja roztwarzania materiału [54].

Dlatego też w tym wariancie PECMM najczęściej używa się uniwersalną
elektrodę roboczą, w postaci pręta o prostym kształcie, najczęściej walcowym,
stożkowym, ostrza lub dysku, przy czym średnica elektrody wynosi zwykle
poniżej 200 µm. Żądany kształt elementu uzyskiwany jest przez wielokrotne
przejścia elektrody roboczej po zadanym torze i stopniowe zdejmowane kolej-
nych warstw materiału obrabianego. Obróbka ta może znaleźć zastosowanie
przy wytwarzaniu małoseryjnym elementów narzędzi, jak na przykład wykroj-
niki, formy do mikroodlewów itp.
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2.5. LOKALIZACJA ROZTWARZANIA ANODOWEGO
W PROCESIE IMPULSOWEJ OBRÓBKI

ELEKTROCHEMICZNEJ

2.5.1. OPIS ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W SZCZELINIE
MIĘDZYELEKTRODOWEJ PODCZAS IMPULSU

NAPIĘCIOWEGO

Impulsowi napięcia towarzyszą zachodzące równolegle zjawiska ładowania
PWE przy powierzchni anody i katody (przebudowa rozkładów ładunków we-
wnątrz elektrolitu i metalu) oraz transport masy przez granicę anoda–elektrolit
i elektronów przez granicę katoda–elektrolit. Po przyłożeniu do elektrod im-
pulsu napięcia, transformacja elektronowej przewodności obwodu zewnętrznego
w jonową przewodność roztworu elektrolitu w warstwie granicznej przebiega
dwoma sposobami:
– przepływem prądu Faradaya if ,
– przepływem prądu pojemnościowego ic.

Przyjmując za wystarczający model PWE w postaci kondensatora płasko-
równoległego [16, 29, 86], model fizyczny szczeliny międzyelektrodowej może
być przedstawiony w postaci elektrycznego schematu zastępczego zaprezento-
wanego na rysunku 2.18.

Rys. 2.18. Schemat elektryczny szczeliny międzyelektrodowej

Pojemność C charakteryzuje warstwę podwójną, natomiast rezystancja po-
laryzacji elektrochemicznej r – opór przejścia ładunku elektrycznego przez
granicę metal–elektrolit. W procesie impulsowym wartość rezystancji r jest
zmienna w czasie i wynosi r = dφ

di [181]. Szybkość reakcji elektrodowej jest
proporcjonalna do określonej równaniem Butlera-Volmera gęstości prądu Fara-
daya if . W przypadku anody warunkuje ona szybkość wymiany masy, a więc
prędkość roztwarzania materiału obrabianego. Natomiast gęstość prądu pojem-
nościowego ic jest proporcjonalna do szybkości zmian ładunku elektrycznego
q zgromadzonego w PWE. Przyjmując, że C = q

φ , wartość prądu pojemnościo-
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wego wyraża się zależnością:

ic + dq

dt
= C

dφ

dt
(2.38)

która wskazuje, że każda zmiana potencjału elektrody powoduje zmianę ła-
dunku, czyli zmianę przepływu prądu pojemnościowego. Reakcja przejścia
zachodzi w polu elektrycznym wytworzonym przez ładunek q zgromadzony na
elektrodzie. Jest ono opisane przez rozkład potencjału w funkcji odległości od
powierzchni elektrody i wpływa na stężenie reagujących substancji oraz na
wartość energii aktywacji reakcji przejścia.

Pełny opór szczeliny międzyelektrodowej przy przepływającym prądzie
składa się z omowej rezystancji elektrolitu Re oraz rezystancji Faradaya r zwią-
zanej z przebiegiem reakcji elektrochemicznych na powierzchni elektrod. Rezy-
stancja Faradaya, ze względu na bardzo wysoki gradient potencjału w PWE
nie podlega prawu Ohma (w odróżnieniu od oporu roztworu Re).

b
Rys. 2.19. Schemat szczeliny międzyelektrodowej: S1 < S2, czyli R1 < R2

Analizując dwa przypadki przedstawione na rysunku 2.19, można sformu-
łować następujące wnioski:
– dla małych szczelin międzyelektrodowych, dla których wartości Re = R1,
zdefiniowana równaniem (2.37) stała czasowa ładowania PWE ma małą
wartość, czyli szybciej przebiega polaryzacja warstwy podwójnej i szybciej
rozpoczyna się proces intensywnego roztwarzania,

– w obszarach o większej odległości międzyelektrodowej Re = R2 ładowanie
PWE jest wolniejsze – proces roztwarzania rozpoczyna się później i prze-
biega z mniejszą prędkością.
Należy zaznaczyć, że spadek prędkości roztwarzania w miejscach bardziej

odległych od elektrody roboczej jest znacznie większy, niż wynikałoby to ze
wzrostu oporu R2 w stosunku do R1. Dzieje się to wskutek wykładniczej
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zależności pomiędzy szybkością reakcji elektrochemicznych zachodzących na
powierzchni przedmiotu obrabianego a potencjałem PWE (zależność 2.19).
Głównie ta relacja jest wykorzystywana do podwyższenia lokalizacji procesu
roztwarzania z użyciem ultrakrótkich impulsów napięciowych.

Przepływający przez szczelinę międzyelektrodową prąd elektryczny powo-
duje wydzielanie się znacznych ilości ciepła z intensywnością q = i2/κ oraz
wydzielanie gazu (najczęściej wodoru na katodzie). W wyniku wzrostu tempe-
ratury i wypełniania się elektrolitu pęcherzykami gazu następuje zmiana jego
właściwości, takich jak przewodność elektryczna, gęstość i lepkość. Jednocze-
śnie wydzielanie się ciepła i gazu może doprowadzić do stanów krytycznych
procesu, uniemożliwiających dalsze prowadzenie obróbki elektrochemicznej,
a często powodujących uszkodzenia elektrody roboczej wskutek wyładowań
elektrycznych [111,258].

Przybliżony wpływ nagrzewania elektrolitu w impulsowej obróbce elek-
trochemicznej został wyznaczony w [149]. Otrzymane wyniki zamieszczono
w tabeli 2.1. Na podstawie tych danych można sformułować następujące wnio-
ski:
– w przypadku obróbki impulsami milisekundowymi w założonych warunkach,
tj. dla S = 20 µm, prowadzenie stabilnego procesu jest niemożliwe,

– w przypadku impulsów nanosekundowych wpływ nagrzewania na przebieg
roztwarzania jest pomijalny,

– w przypadku impulsów mikrosekundowych proces dla zadanych warunków
obróbki może być prowadzony, jednak szczególna uwaga musi być zwrócona
na prawidłowy dobór czasu ti i tp, aby został spełniony warunek θ < (Θwrz−
Θ0) (Θ0 – temperatura początkowa elektrolitu).

Tabela 2.1. Przyrost temperatury elektrolitu w trakcie pojedynczego impulsu napięcia
(obliczono wg zależności 2.34)

ti 10 ns 10 µs 1 ms

U 4 V 4 V 4/10 V
S 5 µm 10 µm 20 µm
θ 0.016 K 4 K 100/625 K

Uwzględniając trudności w prowadzeniu procesu roztwarzania elektroche-
micznego dla S < 50 µm, zastosowanie impulsów milisekundowych związane
jest głównie z unikaniem stanów krytycznych obróbki [195,258]. Odpowiednio
dobrany czas impulsu (lub pakietów impulsów) oraz czas przerwy pomiędzy
nimi umożliwia usunięcie ze szczeliny międzyelektrodowej ciepła, produktów
reakcji oraz określenie aktualnej grubości szczeliny międzyelektrodowej oraz po-
średnio – grubości usuniętego naddatku w poprzednich etapach obróbki. W ten
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sposób można kontrolować grubość szczeliny międzyelektrodowej, zmniejszając
znacznie prawdopodobieństwo zwarć (zniszczenia elektrody), oraz zapewnić
równomierne warunki roztwarzania na całej obrabianej powierzchni, co wpływa
korzystnie na dokładność obróbki oraz właściwości struktury geometrycznej
powierzchni. W tym przypadku napięcie impulsowe jest narzędziem ułatwia-
jącym zmniejszanie grubości szczeliny międzyelektrodowej oraz zapewnia rów-
nomierny rozkład warunków roztwarzania na całej powierzchni obrabianej.

Zastosowanie dwóch pozostałych zakresów impulsów ma ścisły związek
z lokalizacją obróbki oraz skalowaniem elektrochemicznego systemu produk-
cyjnego. Można stwierdzić, że:
– w przypadku impulsów nanosekundowych (ti < 0, 5 ns) wpływ wzrostu
temperatury i powstawania fazy gazowej w szczelinie międzyelektrodowej
na proces roztwarzania jest pomijalny, rośnie natomiast znaczenie procesów
przejściowych związanych z PWE,

– w przypadku impulsów mikrosekundowych istotny wpływ na rozkład
gęstości prądu i wywierają procesy dyfuzyjne, wydzielania ciepła
i gazu, natomiast wpływ procesów przejściowych związany z ładowa-
niem/rozładowaniem PWE jest pomijalny.
Stosując nanosekundowe impulsy napięcia (ti < 500 ns), wysoką loka-

lizację roztwarzania anodowego uzyskuje się przez wykorzystanie procesów
przejściowych zachodzących w PWE. Natomiast w przypadku impulsów mi-
krosekundowych, ze względu na skalę czasową, procesy przejściowe związane
z ładowaniem/rozładowaniem warstwy podwójnej mają pomijalny wpływ na
lokalizację obróbki. Do zwiększenia lokalizacji roztwarzania anodowego wyko-
rzystuje się zależność prądu roztwarzania od właściwości elektrolitu.

2.5.2. ANALIZA LOKALIZACJI ROZTWARZANIA
ANODOWEGO Z ZASTOSOWANIEM

MIKROSEKUNDOWYCH IMPULSÓW NAPIĘCIOWYCH

W celu poprawy dokładności kształtowania należy dążyć do tego, aby po-
chylenie krzywej vn(S) było jak najbardziej strome. Prowadzi to do gwałtow-
nego zmniejszenia się szybkości usuwania materiału w obszarach powierzchni
bardziej oddalonych od elektrody roboczej (przy większej grubości szczeliny
międzyelektrodowej) i przez to zwiększenia stopnia lokalizacji procesu. Po-
chylenie to jest bardziej strome w impulsowej obróbce elektrochemicznej niż
w obróbce prądem ciągłym [93,103,186].

W ramach projektu badawczego [149] przeprowadzono analizy ukierunko-
wane na wyznaczenie przebiegu vn(S). Przedstawione na rysunkach 2.20–2.21
zależności potwierdzają korzystny wpływ skrócenia czasu impulsu na stopień
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Rys. 2.20. Wpływ grubości szczeliny międzyelektrodowej S na wartości średniej prędkości
roztwarzania vn dla impulsu prostokątnego [195]

Rys. 2.21. Wpływ grubości szczeliny międzyelektrodowej S na wartości średniej prędkości
roztwarzania vn dla impulsu wykładniczego [195]

Tabela 2.2. Zestawienie wyników obliczeń podstawowych wielkości dla S∗ = 80 µm

Impuls tp ∗ [ms] S ∗ [µm] vn [mm/s] dv/dS [1/s] e [J/mm3]

prostokątny 0,99 80,0 0,052 –1,29 402,5
wykładniczy 1,31 80,0 0,041 –1,03 381,1
trójkątny 3,51 80,0 0,020 –0,50 297,9
piłokształtny 3,51 80,0 0,018 –0,45 321,4

Tabela 2.3. Zestawienie wyników obliczeń podstawowych wielkości dla ti = 1 ms

Impuls tp ∗ [ms] S ∗ [µm] vn [mm/s] dv/dS [1/s] e [J/mm3]

prostokątny 0,99 80,0 0,052 –1,29 402,5
wykładniczy 0,99 66,0 0,046 –1,39 374,6
trójkątny 0,99 42,3 0,034 –1,62 317,9
piłokształtny 0,99 42,3 0,036 –1,75 289,4
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lokalizacji. Skrócenie czasu impulsu pozwala na pracę przy mniejszej grubo-
ści szczeliny, powodując, że gęstość prądu wzrasta, w wyniku czego obser-
wuje się wyraźny wzrost średniej prędkości roztwarzania zgodnie z zależnością
vn = ηkvi, natomiast dynamika tego wzrostu dV/dS zależy od czasu impulsu.
Przykładowo średnia prędkość roztwarzania:
– przy ti = 1000 µs wzrasta z vn = 0, 048 mm/s dla S = 90 µm do vn =

0, 052 mm/s dla S = 80 µm,
– przy ti = 400 µs wzrasta z vn = 0, 06 mm/s dla S = 60 µm do vn =

0, 083 mm/s dla S = 50 µm,
czyli ponad dwukrotne zmniejszenie czasu impulsu powoduje, przy tej samej
różnicy grubości szczeliny, prawie czterokrotne zwiększenie stopnia lokaliza-
cji. Przeprowadzone analizy wykazały również, że zmniejszenie czasu impulsu
w przypadku stosowania innych kształtów impulsu daje efekt zwiększenia do-
kładności przez zwiększenie stopnia lokalizacji, jednakże nie powoduje już tak
istotnego zwiększenia (tab. 2.2). Wartości pochylenia krzywych vn(S) wyzna-
czone zostały dla warunków granicznych, tzn. dla danej szczeliny S∗ oraz
maksymalnego dla niej czasu ti∗ – limitowanego zadaną maksymalną tempe-
raturą elektrolitu.

W pewnych warunkach, zależnych od czynników wejściowych, może się oka-
zać, że zastosowanie impulsów – np. piłokształtnego zamiast prostokątnego –
spowoduje wzrost stopnia lokalizacji, co zostało graficznie przedstawione na ry-
sunkach 2.22–2.23. Krzywe vn(S) wyznaczono przy założeniu ti = 1 ms dla
wszystkich kształtów impulsu (tab. 2.3). Z ich przebiegu wynika, że dla im-
pulsu piłokształtnego duże pochylenie uzyskuje się w wąskim zakresie grubości
szczeliny, bliskim szczeliny minimalnej (dla S ∈ [42 : 55] µm różnica pręd-
kości wynosi ∆v = 0, 011 mm/s, natomiast dla impulsu prostokątnego dla
S ∈ [80; 105] µm różnica ∆v = 0, 018 mm/s). Jeżeli różnica szczeliny maksy-
malnej i minimalnej mierzonej wzdłuż przedmiotu obrabianego, wynikająca
z kształtu PO i względnej kinematyki elektrod, będzie się zawierała w wyżej
wymienionym zakresie, to zwiększy się stopień lokalizacji procesu roztwarzania
z uwagi na to, że ∆V/(Smax − Smin) dla impulsu piłokształtnego wynosi 0, 84,
a dla prostokątnego 0, 76. Gdy nie ma możliwości uzyskania małej różnicy
szczelin z użyciem impulsu piłokształtnego, wówczas korzystniej stosować jest
impulsy prostokątne lub wykładnicze.

Jak wynika z przedstawionych wyników symulacji, stopień lokalizacji pro-
cesu PECMM impulsami mikrosekundowymi rośnie wraz ze wzrostem napięcia
U oraz czasu impulsu ti. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenie tempe-
ratury elektrolitu Θe < Θwrz oraz przyjęty warunek pomijalnego wpływu
wydzielania pęcherzyków gazu. Powstanie fazy gazowej wymaga określonego
czasu, niezbędnego do przesycenia roztworu atomami wodoru oraz zainicjowa-
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Rys. 2.22. Wpływ grubości szczeliny międzyelektrodowej S na pochylenie krzywej
vn(S) [195]

Rys. 2.23. Porównanie wpływu szczeliny S na wartości średniej prędkości roztwarzania vn

dla różnych kształtów impulsu, przy tp = 1, 0 ms [195]

nia pęcherzyka gazu [179,277]. Czas ten wynosi 10−4 − 10−3 s. W przypadku
intensywnego wydzielania gazu, lokalizacja poprawia się w miarę zmniejszania
czasu impulsów.

2.5.3. ANALIZA LOKALIZACJI ROZTWARZANIA
ANODOWEGO Z ZASTOSOWANIEM

NANOSEKUNDOWYCH IMPULSÓW NAPIĘCIOWYCH

Pierwsza ocena ilościowa lokalizacji roztwarzania anodowego z zastosowa-
niem nanosekundowych impulsów napięciowych została przedstawiona w pra-
cach przeprowadzonych na Freie Universität Berlin [81]. W ogólnym ujęciu
zależy ona od amplitudy napięcia U oraz czasu impulsu ti. Porównanie grubo-
ści szczeliny bocznej wgłębień wykonanych z zastosowaniem różnych wartości
ti i U (rys. 2.24) wskazuje na wykładniczy charakter zależności lokalizacji od U .
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(a) (b)

Rys. 2.24. Porównanie kształtu i powierzchni otworów wykonanych z zastosowaniem
różnych czasów impulsów i amplitud napięcia (a). Otwory wykonano z wykorzystaniem
platynowej elektrody roboczej o średnicy 50 µm, która została umiejscowiona 0, 5 µm od

obrabianej powierzchni, elektrolit 3MHCl/6MHF, potencjały elektrod:
φP O = −120 mVPd/H, φER = 200 mV w odniesieniu do ER, materiał obrabiany: stal 304,
czas obróbki: dla amplitudy napięcia 1, 5 V i 2 V – 5 min, 3 V i 4 V – 20 s. Zależność

ilościowa została przedstawiona na rysunku (b) [81]

Natomiast zależność od czasu impulsu ti dla przypadku idealnego, tzn. gdy
roztwarzanie prowadzone jest w warunkach ograniczeń aktywacyjnych, ma cha-
rakter liniowy (rys. 2.25–2.26). Proces jest prowadzony przy stosunkowo małej
grubości szczeliny (S < 10 µm), więc zapewnienie wymiany elektrolitu na
zasadzie konwekcji wymuszonej jest niemożliwe. Tylko w początkowym okre-
sie roztwarzania spełniony jest warunek igr � if (2.31), co odzwierciedla się
w zmianie charakteru zależności S(ti) (rys. 2.25).

Metodyka oceny stopnia lokalizacji procesu PECMM impulsami nanose-
kundowymi została przedstawiona w [59,101,119]. Do oceny lokalizacji obróbki
impulsowej wykorzystano wartość ładunku. Zgodnie z zależnością:

∆Vimp = ηkvqimp (2.39)

ubytek objętościowy materiału Vimp jest wprost proporcjonalny do ładunku
elektrycznego qimp, który przepłynął przez szczelinę międzelektrodową w trak-
cie pojedynczego impulsu. Zaproponowano aproksymację zależność ładunku
przepływającego przez powierzchnię elektrody od grubości szczeliny funkcją:

q = A

Sn
. (2.40)

Wykładnik potęgi n jest wielkością charakteryzującą lokalizację roztwarza-
nia. W celu podwyższenia lokalizacji roztwarzania należy dążyć, by wartości n
były możliwie duże. Warto zaznaczyć, że tak zdefiniowany wskaźnik lokalizacji
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Rys. 2.25. Zależność grubości szczeliny bocznej od czasu impulsu. Wyniki uzyskano
w wyniku roztwarzania impulsami o amplitudzie 1.6 V z zastosowaniem platynowej
elektrody roboczej o średnicy 50 µm, która została umiejscowiona 0, 5 µm powyżej

powierzchni obrabianej, czas obróbki 5 min, elektrolit 3MHCl/6MHF, potencjały elektrod:
φP O = −270 mVPd/H, φER = −370 mVPd/H, materiał obrabiany: stal 304 [20]

Rys. 2.26. Zależność grubości szczeliny bocznej od czasu roztwarzania. Zależności uzyskano
w wyniku roztwarzania impulsami o czasie ti = 50 ns z zastosowaniem platynowej elektrody

roboczej o średnicy 50 µm, która została umiejscowiona 0, 5 µm powyżej powierzchni
obrabianej, czas obróbki 5 min, elektrolit 3MHCl/6MHF, potencjały elektrod:
φP O = −200 mVPd/H, φER = −500 mVPd/H, materiał obrabiany: stal 304 [81]

ma bardziej uniwersalne znaczenie niż zdefiniowany zależnością (2.36), ponie-
waż umożliwia porównanie lokalizacji obróbki dla różnych zakresów grubości
szczeliny międzyelektrodowej. W pracy [59] dla wyznaczenia podstawowej cha-
rakterystyki q(S) oraz analizy lokalizacji roztwarzania w warunkach PECMM,
przeprowadzono symulację komputerową dla wybranych czasów impulsów ti
oraz obliczono parametry funkcji (2.40). Wybrane wyniki tych symulacji przed-
stawiono na rysunkach 2.27 i 2.28. Zależności wartości wykładnika potęgi n od
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parametrów obróbki (przykładowa zależność przedstawiona została na rysunku
2.29) wskazują, że:
– wraz ze wzrostem czasu impulsu ti wartość wykładnika potęgi n maleje, co
świadczy, że lokalizacja roztwarzania anodowego pogarsza się,

– zmniejszenie amplitudy napięcia zasilającego U zwiększa lokalizację roztwa-
rzania (wartość n rośnie),

– wraz ze zwiększaniem elektrycznej przewodności właściwej elektrolitu κ

lokalizacja obróbki maleje.

Rys. 2.27. Zależność gęstości ładunku elektrycznego q od grubości szczeliny S dla różnych
czasów impulsów U = 6 V [59]

Rys. 2.28. Zależność gęstości ładunku elektrycznego q od grubości szczeliny S dla różnych
czasów impulsów ti (U = 6 V, κ = 0, 005 A/Vmm, C = 0, 2 µF/mm2,

i0a = i0k = 2, 5 ∗ 10−5 A/mm2) [59]
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Rys. 2.29. Zależność wartości wykładnika potęgi n w funkcji q = A/Sn od czasu impulsu
ti (U = 6 V, κ = 0, 005 A/Vmm, C = 0, 2 µF/mm2, i0a = i0k = 2, 5 ∗ 10−5 A/mm2) [59]

Przyjęta postać funkcji aproksymującej i wprowadzenie bezwymiarowego
współczynnika stopnia lokalizacji (wykładnik n) pozwala na jakościowe porów-
nanie lokalizacji roztwarzania dla różnych parametrów obróbki. Należy jednak
zauważyć, że otrzymane funkcje różnią się wartością współczynnika A, który
w zależności od wartości współczynnika n przyjmuje inny wymiar, co utrudnia
jego interpretację fizyczną.

Kluczowy wpływ na rozdzielczość obróbki impulsami nanosekundowymi
ma koncentracja elektrolitu, która określa szybkość ładowania PWE. Aby
w danej odległości S od ER rozpoczął się proces obróbki, różnica potencjałów
w PWE musi przekroczyć wartość nadnapięcia aktywacyjnego dla rozważanej
reakcji anodowej. Przegrupowanie ładunków w PWE wymaga określonego
czasu ti∗ < ti, który zależy od natężenia prądu w obwodzie zewnętrznym
i rezystancji elektrolitu wypełniającego szczelinę. W analizowanym przypadku
grubość warstwy dyfuzyjnej zmienia się w czasie zgodnie z równaniem [16,289]:

δ =
√
πDt. (2.41)

Zmniejszenie S powoduje korzystne zmniejszenie rezystancji elektrolitu,
jednak prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy if i igr, i w efekcie do przerwa-
nia procesu po czasie t < ti∗. Dlatego też dąży się do zmniejszenia czasu ti∗,
co można zrealizować, zwiększając liczbę jonów elektroaktywnych w szczelinie
międzyelektrodowej. Zakładając, że do spolaryzowania PWE o typowej dla
metalu pojemności właściwej PWE c = 10 µF/cm2 do różnicy potencjałów
1 V zużywane jest ok. 0, 1 monowarstwy jonów, oszacowano, że zastosowanie
elektrolitu o stężeniu ≈ 0, 3 M umożliwia uzyskanie rozdzielczości przestrzen-
nej około 10 nm [222]. Przykładowo, dzięki zastosowaniu 0, 2 M roztworu
HCl możliwe jest obniżenie ti∗ poniżej 1 ns i obróbka niklu z rozdzielczością
� 1 µm [84]. Możliwości zmniejszenia rozdzielczości podczas obróbki złota
zostały przedstawiony na rysunku 2.30.
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Rys. 2.30. Zdjęcia SEM mikrostruktur wykonanych w złotej foli, elektrolit: 1 M mieszanina
LiCl/DMSO; parametry obróbki: (a) U = 4, 2 V, ti = 20 ns, (b) U = 5, 2 V, ti = 10 ns, (c)

U = 5, 6 V, ti = 20 ns, (d) U = 5, 6 V, ti = 11 ns [143]

Granicę zwiększenia rozdzielczości PECMM ultrakrótkimi impulsami okre-
śla czas odpowiedzi ti∗ oraz wymiary elektrody roboczej. Czas odpowie-
dzi układu ti∗ znacznie odbiega od teoretycznej stałej czasowej ładowania
PWE τ, ponieważ zależy od struktury geometrycznej i stopnia zanieczysz-
czenia powierzchni elektrody, jej wymiarów oraz sposobu zasilania strefy ob-
róbki [159,215]. W PECMM impulsami nanosekundowymi obróbkę prowadzi
się w kinematyce frezowania i używa się elektrod o średnicy << 500 µm.
W skrajnych przypadkach narzędziem może być np. ostrze mikroskopu tunelo-
wego [143]. Zmniejszenie wymiarów elektrody powoduje zmniejszenie pojem-
ności PWE i wtedy decydujący wpływ na ti∗ mają pojemności pasożytnicze
Cp w obwodzie zewnętrznym. Przykładowo, elektryczna pojemność właściwa
dla platynowej elektrody znużonej w wodnym roztworze elektrolitu o stęże-
niu 0, 1 M wynosi 40 µF/cm2, co dla elektrody walcowej o średnicy 1 mm
daje pojemność PWE ≈ C = 1 µF. Wartość ta jest znacznie większa od po-
jemności pasożytniczych spotykanych w eksperymentach elektrochemicznych.
Jednak dla elektrody o średnicy 1 µm pojemność PWE jest rzędu pF, czyli
porównywalna lub mniejsza od pojemności obwodu zasilającego Cp [215].

Efektem zmniejszenia wymiarów elektrody jest również zmniejszenie natę-
żenia prądu płynącego w obwodzie. Dla małych S można stwierdzić, że wpływ
ohmowego oporu szczeliny R na zwiększenie lokalizacji jest pomijalny. Przykła-
dowo, korzystając z analogii do badań elektrochemicznych mikroelektrodami,
zmniejszenie średnicy elektrody z 1 mm do 10 µm zmniejsza R stukrotnie [215].

W celu określenia granic dokładności PECMM rozważono specyficzny przy-
padek podłączonej do zewnętrznego źródła potencjału elektrody kulistej o pro-
mieniu r0 zanużonej w elektrolicie o stężeniu c∞. Gdy w momencie t = 0
nastąpi skok potencjału do wartości, przy której na elektrodzie zachodzi reak-
cja utleniania/redukcji, dyfuzja jonów do/z elektrody może być opisana drugim
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Rys. 2.31. Schemat przedstawiający przebieg dyfuzji liniowej (a) oraz sferycznej (b) [289]

prawem Ficka, które we współrzędnych sferycznych przyjmuje postać [159,215]:

δc

δt
= D

δ2c

δr2 + 2D
r

δc

δr
(2.42)

z następującymi warunkami brzegowymi: dla t = 0 i r > r0: c = c∞, dla t > 0
i r = ∞: c = c∞, dla r = r0: c = 0, gdzie r – odległość od środka ER, r0 –
promień elektrody kulistej, D – współczynnik dyfuzji jonów, c = c(r, t) – kon-
centracja jonów elektroaktywnych. Rozwiązanie powyższego układu prowadzi
do równania opisującego zmianę prądu jonowego w czasie t:

i(t) = nFAc∞

D
r0

+

√
D

πt

 (2.43)

gdzie: n – liczba elektronów biorących udział w reakcji, A – powierzchnia
elektrody. Z równania (2.43) wynika, że odpowiedź układu na skok potencjału
składa się z dwóch członów: niezależnego i zależnego od czasu.

Dla dostatecznie krótkiego czasu grubość warstwy dyfuzyjnej jest znacznie
mniejsza niż promień elektrody, co powoduje, że dyfuzja jonów przebiega zgod-
nie z modelem dyfuzji liniowej. W tych warunkach transport masy odbywa
się w kierunku normalnym do powierzchni elektrody (rys. 2.31a) i dominujące
znaczenie ma – proporcjonalny do

√
1
t – drugi człon równania (2.43). Wraz

z przebiegiem reakcji znaczenie członu zależnego od czasu jest coraz mniejsze
i transport staje się zależny od promienia elektrody r0. Opisuje to pierwszy
człon równania (2.43), który charakteryzuje tzw. dyfuzję sferyczną (2.31b).
Jest to stan, w którym szybkość elektrolizy równoważy się ze strumieniem
jonów dyfundujących w kierunku elektrody.

Na podstawie powyższych rozważań sformułowano następujący warunek
uzyskania wysokiej lokalizacji w PECMM impulsami nanosekundowymi:

ti∗ < πti <<
r2

0
D
. (2.44)
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Na tej podstawie można określić teoretyczne ograniczenie czas impulsu,
który zapewni idealne odwzorowanie kształtu ER. Przyjmując na przykład
współczynnik dyfuzji jonów Ag+ w 0, 1 M roztworze KNO3 D = 1, 55·105 cm2/s
[289], otrzymuje się: dla r0 = 0, 1 mm πti << 6.45·10−11 s, a dla r0 = 0, 01 mm
πti << 6.45 · 10−13 s, co na obecnym etapie rozwoju techniki jest nieosiągalne.

2.6. INTEGRACJA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ
Z INNYMI TECHNIKAMI WYTWARZANIA

Integracja technik kształtowania wyrobów rozumiana jest jako kojarze-
nie różnych technologii wytwórczych w jednym stanowisku roboczym, służące
nadawaniu wyrobom maksymalnie wysokich i ściśle określonych walorów użyt-
kowych [170]. Takie rozwiązanie zazwyczaj uzasadnione jest przesłankami
synergetycznymi lub ekonomicznymi. W pierwszym przypadku prowadzi to do
obróbki hybrydowej, natomiast w drugim do obróbki łączonej lub kompletnej.

Obróbka łączona polega na zespoleniu w jednym stanowisku roboczym co
najmniej dwóch różnych technologii obróbkowych lub na powiązaniu łańcu-
chowym dwóch lub więcej obrabiarek, np. produkcji wysoko zaawansowanych
wyrobów [170]. Natomiast pojęcie obróbki kompletnej dotyczy całkowitego
ukształtowania wyrobu na jednym stanowisku roboczym i zazwyczaj w jed-
nym jego zamocowaniu. Obróbka kompletna i łączona wykazuje następujące
korzyści: krótszy czas wytwarzania (minimalizacja czasów przygotowawczo –
zakończeniowych, transportu i przestoju), zmniejszenie kosztów wskutek więk-
szego stopnia wykorzystania obrabiarki, wyższą jakość wyrobu.

Jednoczesne (tzn. w jednym zabiegu obróbkowym) wprowadzenie w strefę
oddziaływania na obrabiany materiał różnych lub w różny sposób wytworzo-
nych form energii, prowadzi do tzw. procesu hybrydowego [112,123,133,169].
Wśród wprowadzanych do innych procesów oddziaływań szczególne miejsce zaj-
mują, promieniowanie laserowe, drgania ultradźwiękowe, ścierniwa oraz erozja
elektryczna, elektrochemiczna czy chemiczna, które używane są do wspomaga-
nia i intensyfikowania istniejących procesów wytwarzania [47,123,169].

Tendencja integracji hybrydowej lub sekwencyjnej różnych technik wytwa-
rzania wyraźna jest również w obszarze elektrochemicznego wytwarzania mikro-
elementów. W elektrochemicznym procesie hybrydowym wprowadzenie dodat-
kowych źródeł energii ma na celu modyfikację wynikającego z pierwotnego roz-
kładu potencjału elektrycznego rozkładu gęstości prądu. Natomiast integracja
obróbki elektrochemicznej w procesie sekwencyjnym ma na celu wykorzystanie
takich zalet obróbki elektrochemicznej, jak relatywnie wysoka wydajność czy
wysoka jakość warstwy wierzchniej przedmiotu po obróbce. Oddziaływania
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elektrochemiczne mogą być wykorzystane do poprawy warunków usuwania
naddatku innymi metodami przez ułatwienie odkształceń plastycznych, redu-
kujące wytrzymałość oraz twardość usuwanego materiału [88, 112, 123] czy
zmianę warunków fizycznych w strefie obróbki [123].

Przykładami efektywnej integracji w procesach hybrydowych obróbki elek-
trochemicznej z innymi technikami wytwarzania w celu wytwarzania mikroele-
mentów są:
– obróbka elektrochemiczno-ścierna, która dzięki wzajemnej kombinacji pro-
cesu roztwarzania oraz mikroskrawania ziarnami ściernymi pozwala na do-
kładne i wysokowydajne kształtowanie materiałów trudnoobrabialnych, uzy-
skując przy tym wysoką jakość warstwy wierzchniej [55, 210,275]. Znalazła
ona m.in. zastosowanie w operacjach obróbki wykończeniowej mikrootwo-
rów [287]. Wśród korzyści technologicznych tego procesu należy wymienić
15-krotnie mniejsze, niż w przypadku szlifowania mechanicznego, zużycie
ściernicy trzpieniowej,

– obróbka elektrochemiczna wspomagana drganiami ultradźwiękowymi,
w której mechanizm usuwania naddatku oparty jest na roztwarzaniu elek-
trochemicznym, natomiast drgania ultradźwiękowe ER lub PO wprowadza
się, aby poprawić przebieg roztwarzania elektrochemicznego (ultradźwięki
nie uczestniczą bezpośrednio w usuwaniu naddatku, jednak wytworzone
przez ultradźwięki pole ciśnienia i prędkości powoduje korzystną modyfika-
cję warunków roztwarzania, która prowadzi do zwiększenia intensywności
wymiany masy oraz ładunku elektrycznego) [109,113,172,177,178,197–199,
211,234,235,265,279],

– obróbka elektrochemiczna wspomagana promieniowaniem laserowym, gdzie
zastosowanie promieniowania laserowego w celu lokalnego podgrzania ob-
rabianej powierzchni umożliwia wielokrotne zwiększanie szybkości reakcji
elektrochemicznej [46,56,57,114,116,123,141,173,174,232,233,268,281,282].
Daje ona szerokie możliwości zastosowań praktycznych w przypadku osa-
dzania elektrochemicznego, gdzie wzajemne połączenie tych oddziaływań
laserowych i elektrochemicznych prowadzi do zwiększenia lokalizacji przy
niemal tysiąckrotnym wzroście szybkości osadzania elektrochemicznego
[184,263,267].

– obróbka elektrochemiczo-elektroerozyjna, w której w zależności od para-
metrów procesu, czyli grubości szczeliny międzyelektrodowej, czasu im-
pulsu, czasu przerwy i amplitudy natężenia prądu, naddatek usuwany jest
w wyniku roztwarzania elektrochemicznego lub równoczesnego roztwarza-
nia elektrochemicznego i wyładowań elektrycznych. Dzięki wzajemnemu
wspomaganiu się procesów roztwarzania i elektroerozji można uzyskać wy-
dajność 5–50 razy większą niż w obróbce elektrochemicznej czy elektroero-
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zyjnej [154]. Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna może być realizo-
wana w wielu odmianach kinematycznych [42, 98, 99], jednak największe
zastosowanie znalazła przede wszystkim do obróbki otworów i wgłębień
w kinematyce drążenia [270].
W ostatnich latach prowadzone są również badania dotyczące sekwencyj-

nego połączenia obróbki elektrochemicznej z innymi technikami. Obróbka elek-
trochemiczna kojarzona jest w jednym stanowisku roboczym z innymi technolo-
giami, w celu całkowitego ukształtowania wyrobu na jednym stanowisku robo-
czym i zazwyczaj w jednym jego zamocowaniu. Oprócz przesłanek ekonomicz-
nych, tj. krótszy czas wytwarzania, takie połączenie uzasadnione jest też prze-
słankami procesowymi. Przykładowo, w ramach jednej obrabiarki promieniowa-
nie laserowe może być wykorzystywane do nanoszenia maski na powierzchnię,
która jest następnie obrabiana elektrochemicznie [23,24,225,226,228].

Ze względu na podobieństwa kinematyczne oraz potencjalne korzyści opra-
cowano koncepcję połączenia technologii obróbki elektrochemicznej i elektro-
erozyjnej w ramach sekwencji kilku operacji wykonywanych na tej samej obra-
biarce. Celem takiego połączenia jest poprawa właściwości warstwy wierzchniej
przedmiotu obrabianego przez zastosowanie kolejno operacji obróbki elektroero-
zyjnej i elektrochemicznej [129,164,192,280]. Zastosowanie obróbki elektroche-
micznej po obróbce elektroerozyjnej daje możliwość obniżenia chropowatości
powierzchni z Ra = 1 µm do Ra = 0, 2 µm [129], z Ra = 0, 707 µm do
Ra = 0, 143 µm [280].

2.7. CHARAKTERYSTYKA OBRABIAREK DO
MIKROKSZTAŁTOWANIA ELEKTROCHEMICZNEGO

Analizując konstrukcje dostępnych na rynku obrabiarek do mikroobróbki
elektrochemicznej, w ich budowie można wyróżnić typowe układy funkcjonalne,
tj. część mechaniczna, układ sterowania i kontroli procesu, układ zasilania
prądem roboczym, układ przygotowania i obiegu cieczy roboczej, układ kształ-
towania elektrody roboczej.

Do części mechanicznej obrabiarki można zaliczyć następujące elementy:
korpus obrabiarki, stół roboczy (przesuw w kierunkach X, Y), zespół osi Z (wraz
z wrzecionem pozwalającym na obrót i ewentualne drgania ER), elementy
oprzyrządowania narzędziowego niezbędne do realizacji procesu (np. uchwyt
elektrody roboczej i przedmiotu obrabianego). Rozwiązania zastosowane w bu-
dowie części mechanicznej obrabiarek powiązane są z ograniczeniami konstruk-
cyjnymi (tj. wymiary przestrzeni roboczej, dokładność przesuwów i pozycjono-
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wania w poszczególnych osiach) i technologicznymi, które są definiowane przez
potencjalne zastosowania urządzenia.

Układ sterowania i kontroli procesu odpowiada za realizację algorytmu
regulacji stanu szczeliny międzyelektrodowej oraz właściwą realizację wzajem-
nych ruchów przedmiotu obrabianego i elektrody roboczej.

Układ zasilania prądem roboczym to odpowiednio zaprojektowany zasi-
lacz elektrochemiczny. Kluczowym zadaniem tych urządzeń jest zapewnienie
odpowiednich parametrów impulsu napięcia w celu osiągnięcia wysokiej lokali-
zacji roztwarzania anodowego. Ponadto, w miarę możliwości konstrukcyjnych,
urządzenia te wyposażone są w moduły do wykrywania stanów krytycznych
(najczęściej stanów przedzwarciowych).

Podstawowe funkcje układu przygotowania i obiegu cieczy roboczej to do-
starczenie elektrolitu do strefy obróbki, filtracja zanieczyszczeń (produktów
roztwarzania) oraz pomiar i stabilizacja przewodności właściwej, pH i tempera-
tury elektrolitu. Ze względu na wymagania ochrony środowiska obowiązującym
standardem jest wyposażenie układu obiegu cieczy roboczej w zespoły do uty-
lizacji produktów roztwarzania elektrochemicznego.

Podstawowym warunkiem wysokiego stopnia miniaturyzacji obrabianych
elementów jest zastosowanie elektrody roboczej o odpowiedniej sztywności
i dokładności wykonania, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego mo-
cowania. Zastosowanie drążenia elektrochemicznego do wytwarzania mikro-
elementów jest uwarunkowane możliwościami wykonania elektrody odwzoro-
wującej kształt przedmiotu obrabianego. Rozwiązaniem tego problemu jest
prowadzenie obróbki w dwóch etapach [A3] [249]. Wymaga to integracji sprzę-
towej i programowej obu odmian mikroobróbki elektrochemicznej w ramach
jednej obrabiarki oraz zastosowania odpowiedniego oprzyrządowania technolo-
gicznego.

W przypadku obróbki elektrochemicznej elektrodą uniwersalną, możliwości
zmniejszenia wymiarów wytwarzanych elementów zależą od właściwego doboru
warunków obróbki oraz wymiarów narzędzia. Im mniejsza średnica elektrody,
tym większa rozdzielczość oraz dokładność kształtowania przedmiotu, jednak
problemem staje się zapewnienie odpowiedniego mocowania i sztywności części
roboczej elektrody. Najczęściej wykonuje się więc stopniowaną ER o prostym
walcowym kształcie na tym samym stanowisku, na którym prowadzona jest
dalsza obróbka (bez zmiany zamocowania narzędzia) [237,238,240]. Pozwala
to na prowadzenie procesu 3D-ECMM elektrodami o średnicy < 0, 1 mm.
Wymaga to integracji na stole roboczym oprzyrządowania do kształtowania
elektrod oraz uwzględnienia odpowiednich algorytmów w układzie sterowania
[1, 2, 6, 27,80].
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Produkcją obrabiarek do mikrokształtownia elektrochemicznego zajmuje
się obecnie tylko kilka firm. Są to: niemiecka ECMTEC (obecnie część firmy
EMAG ECM GmbH), powstała w 2009 roku, rosyjska PECM Industrial LLC,
amerykańska Kennametal Extrude Hone Corporation, holenderska ECM Tech-
nologies czy niemiecka PEMTec. Spośród tych firm jedynie ECMTEC zajmuje
się produkcją obrabiarek tylko do mikrokształtowania elektrochemicznego,
w których zaimplementowana jest technologia mikrokształtowania elektroche-
micznego nanosekundowymi impulsami prądowymi.

Pozostałe są firmami oferującymi szeroki zakres urządzeń i usług z zakresu
technologii elektrochemicznej, które obejmują również mikrokształtowanie. Pro-
dukowane przez nich obrabiarki można zaliczyć do grupy obrabiarek ogólnego
przeznaczenia. W zależności od producenta różnią się one wzornictwem czy
szczegółami konstrukcyjnymi, jednak ich cechy funkcjonalne są identyczne. Za-
zwyczaj każdy z producentów oferuje swoje obrabiarki w kilku typoszeregach,
a podstawą klasyfikacji są następujące kryteria [A1–A3]: wymiary (stołu ro-
boczego, komory roboczej, z czym związane są maksymalne wymiary i masa
przedmiotu obrabianego oraz zakres przesuwu w poszczególnych osiach), liczba
osi sterowanych numerycznie, maksymalne natężenie prądu roboczego.

Innym rozwiązaniem jest modułowa konstrukcja obrabiarki, pozwalająca
na łatwą modyfikację lub wariantowe konfigurowanie urządzenia. Przykładowo,
niemiecka firma PEMTec oferuje urządzenia do drążenia elektrochemicznego,
składające się z czterech indywidualnie dobieranych podzespołów, tj. część
mechaniczna, układ sterowania, zasilacz impulsowy oraz układ przygotowania,
monitoringu oraz recyklingu (redukcję jonów Cr6+) elektrolitu (rys. 2.32).

Rys. 2.32. Modułowa obrabiarka elektrochemiczna niemieckiej firmy PEMtec [A2]

Każda aplikacja obróbki elektrochemicznej wymaga zaprojektowania spe-
cjalistycznego oprzyrządowania technologicznego, które jest kluczowym elemen-
tem obrabiarki elektrochemicznej. Właściwe zaprojektowane oprzyrządowanie
jest warunkiem koniecznym osiągnięcia wymaganych wskaźników technologicz-
nych obróbki. Sprowadza się to głównie do zaprojektowania kształtu i wymia-
rów elektrody roboczej, doboru odpowiedniego sposobu dostarczenia elektro-
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litu do strefy obróbki, podłączenia zasilana do szczeliny międzyelektrodowej,
wyboru sposobu mocowania przedmiotu w strefie obróbki czy wprowadzenia
dodatkowych rozwiązań związanych, np. z lokalizacją procesu roztwarzania
elektrochemicznego. Dzięki temu obrabiarki elektrochemiczne mogą być przy-
stosowane do szerokiej gamy zastosowań, w tym również mikroobróbki elek-
trochemicznej.

2.8. WNIOSKI Z ANALIZY STANU BADAŃ
MIKROKSZTAŁTOWANIA UBYTKOWĄ OBRÓBKĄ

ELEKTROCHEMICZNĄ

W wyniku przeprowadzonej analizy literatury można sformułować nastę-
pujące wnioski wskazujące kierunki dalszych badań:
1. Zachodzące w szczelinie międzyelektrodowej w trakcie obróbki procesy są

wieloetapowymi procesami heterofazowymi, które obejmują następujące
etapy: transport substancji elektroaktywnej do powierzchni elektrody, de-
solwatacja i adsorpcja reagenta na powierzchni elektrody, przeniesienie
ładunku przez granicę faz elektroda/roztwór, desorpcja produktu reak-
cji i jego solwatacja, transport produktu w głąb roztworu. Najwolniejszy
z nich ma decydujący wpływ na zmianę potencjału elektrody w stosunku
do potencjału równowagowego, i określa rozkład gęstości prądu na po-
wierzchni przedmiotu obrabianego. Na szybkość roztwarzania przedmiotu
obrabianego wpływ mają zjawiska zachodzące na obu elektrodach – pro-
cesy katodowy i anodowy oddziałują na siebie wzajemnie.

2. Przepływający przez szczelinę międzyelektrodową prąd elektryczny jest
funkcją: gradientu koncentracji, gradientu potencjału elektrycznego oraz
gradientu ciśnienia, gęstości lub temperatury elektrolitu w różnych obsza-
rach szczeliny. Udział tych czynników w transporcie ładunku zależy od
rozważanego obszaru szczeliny: w obszarach przyelektrodowych dominuje
dyfuzja i konwekcja, natomiast w głębi szczeliny migracja.

3. Wiedzę dotyczącą procesu roztwarzania należy odnieść do konkretnego
układu elektrochemicznego, w skład którego wchodzą konkretne mate-
riały elektrod oraz skład i właściwości elektrolitu. Wymaga to poznania
przebiegu wszystkich reakcji elektrodowych, w zależności od potencjału
elektrody z uwzględnieniem wszystkich etapów roztwarzania, produktów
pośrednich oraz ze wskazaniem etapów decydujących.

4. Gdy proces roztwarzania przebiega w warunkach ograniczeń aktywacyj-
nych (if � igr), kinetyka procesów elektrodowych określona jest przez
– proporcjonalny do ilości zgromadzonego w PWE ładunku – potencjał
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elektrody η. W tych warunkach, zgodnie z równaniem Butlera-Volmera nie-
wielkie zmiany potencjału elektrody powodują duże zmiany gęstości prądu.
Związek ten jest wykorzystany w lokalizacji roztwarzania w PECMM im-
pulsami napięciowymi o czasie rzędu nano- i pikosekund. Przebieg roz-
twarzania ograniczonego aktywacyjnie możliwy jest jedynie przez bardzo
krótki czas, zależny od warunków wymiany masy w szczelinie międzyelek-
trodowej. Przyjmuje się, że po kilkuset nanosekundach if � igr i szybkość
procesu roztwarzania ograniczają procesy transportu ładunku.

5. Jednym z warunków koniecznych przystosowania ECM do wytwarzania
mikroelementów jest zwiększenie rozdzielczości obróbki. Wymaga to opra-
cowania rozwiązań modyfikujących rozkład gęstości prądu na powierzchni
PO wynikający z pierwotnego rozkładu potencjału elektrycznego. Do naj-
bardziej efektywnych rozwiązań w tym zakresie należy prowadzenie pro-
cesu w sposób dyskretny – przez zastosowanie impulsów napięciowych
o odpowiednio dobranej długości. W aspekcie wytwarzania elementów
precyzyjnych i mikroelementów znaczenie mają dwie odmiany PECMM:
z zastosowaniem impulsów mikrosekundowych (ti = 1–100 µs) oraz impul-
sów o czasie ti < 500 ns.

6. Obróbka impulsami ti < 500 ns odbywa się w warunkach aktywacyjnych
ograniczeń roztwarzania, a zwiększenie dokładności wynika z bezwładno-
ści procesów przejściowych związanych z ładowaniem i rozładowywaniem
PWE oraz eksponentalnych zmian gęstości prądu wraz ze zmianą poten-
cjału elektrody. Proces ten opracowany został specjalnie do wytwarzania
mikroelementów i ma swoje źródło w praktyce analizy elektrochemicz-
nej z zastosowaniem mikroelektrod. Umożliwia wykonywanie elementów
o powierzchni rzędu kilkudziesięciu mikrometrów kwadratowych z dokład-
nością < 1 µm. Nie znalazł jednak szerszego zastosowania w przemyśle,
ze względu na ograniczone możliwości skalowania w górę (ograniczone
możliwości zwiększenia powierzchni obrabianej). Przeprowadzone analizy
wykazały, że lokalizacja roztwarzania w tym procesie jest powiązana z wy-
miarami elektrody.

7. Wydzielające się w trakcie roztwarzania elektrochemicznego ciepło jest
czynnikiem: powodującym niekorzystną konwekcję swobodną w warstwach
przyelektrodowych, wywołującym zmiany przewodności właściwej elek-
trolitu κ oraz zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia stanów
krytycznych obróbki. W pewnym, wynikającym z warunków roztwarzania
zakresie czasu impulsu ti, zależność κ(θ) (2.26) może być wykorzystana
do zwiększenia dokładności obróbki. Kryterium doboru ti jest zwiększenie
nachylenia krzywej v(S) oraz uniknięcie wrzenia elektrolitu w szczelinie
(zależy to od warunków konwekcji wymuszonej).
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8. Podczas obróbki impulsami mikrosekundowymi proces odbywa się w za-
kresie ograniczeń dyfuzyjnych, a zwiększenie dokładności wynika z zależ-
ności spadku ohmowego napięcia IR od temperatury elektrolitu i grubości
szczeliny oraz wynikających z tego zmian gęstości prądu i. Przy opty-
malnych warunkach roztwarzania dokładność tej odmiany PECMM sięga
10 µm. Proces ten może być przystosowany do mikrowytwarzania, a gra-
nice tego przystosowania określają możliwości uniknięcia stanów krytycz-
nych w szczelinie międzyelektrodowej. W tej odmianie PECMM lokalizacja
roztwarzania nie zależy od wymiarów elektrody roboczej, co ułatwia jego
skalowanie. Ta odmiana mikroobróbki elektrochemicznej jest rezultatem
wieloletnich doświadczeń przemysłowych PECM.

9. Sformułowany warunek uzyskania idealnej lokalizacji w PECMMwskazuje,
że na obecnym etapie rozwoju techniki idealne odwzorowanie kształtu ER
jest nieosiągalne.

10. W aspekcie uwarunkowań fizycznych oraz ograniczonych możliwości ska-
lowania w górę procesu obróbki elektrochemicznej impulsami nanosekun-
dowymi należy kontynuować prace przesuwające granicę technologiczne
procesu roztwarzania impulsami mikrosekundowymi.

11. Tendencja integracji różnych technik kształtowania wyrobów w ramach
jednego stanowiska roboczego wyraźna jest również w obszarze mikrowy-
twarzania. Dotyczy to zarówno obróbki hybrydowej, jak i łączonej lub kom-
pletnej. Jest to jeden z głównych kierunków rozwoju elektrochemicznych
metod mikrowytwarzania. W publikowanych pracach jako podstawowy
powód integracji wskazuje się zalety obróbki elektrochemicznej związane
z relatywnie dobrą jakością warstwy wierzchniej. Nie prowadzi się prac
badawczych nad opracowaniem procesu obróbki kompletnej charaktery-
zującego się dobrą dokładnością i jednocześnie wykorzystującego wysoką
wydajność mikrokształtowania elektrochemicznego. Według autora, ko-
nieczność podjęcia takich prac wynika z braku metody mikrokształto-
wania dowolnych struktur trójwymiarowych, która może być efektywnie
wykorzystana w produkcji narzędzi do mikroformowania, prototypów oraz
krótkich serii mikroelementów.



3. MODELOWANIE MATEMATYCZNE
MIKROKSZTAŁTOWANIA IMPULSOWĄ

OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ

Wiedza dotycząca podstaw modelowania matematycznego jest niezbęd-
nym elementem opracowania technologii mikroobróbki elektrochemicznej. Ze
względu na kompleksowość zjawisk zachodzących w szczelinie międzyelektro-
dowej, modelowanie procesu obróbki wymaga przyjęcia wielu założeń uprasz-
czających. Na ich podstawie opracowane zostały dwa modele matematyczne:
stosowany do wyjaśnienia przebiegu obróbki impulsami nanosekundowymi
model procesów przejściowych w PECMM oraz model termiczny bez wydzie-
lania dla PECMM impulsami mikrosekundowymi. Stanowią one podstawę do
opracowania oprogramowania do symulacji mikrokształtowania uniwersalną
elektrodą walcową.

3.1. CELE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
PROCESU OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Ogólny cel modelowania matematycznego procesu mikrokształtowania elek-
trochemicznego sprowadza się do wyznaczenia powiązań między uzyskiwanym
kształtem przedmiotu obrabianego (PO), w szczególności charakterystycznymi
parametrami geometrycznymi PO, a warunkami realizacji procesu. Ze względu
na cel modelowania wyróżnia się tzw. zagadnienie podstawowe, które sprowadza
się do znalezienia kształtu przedmiotu obrabianego elektrodą o zdefiniowanym
kształcie, oraz zagadnienie odwrotne, które obejmuje znalezienie dla założo-
nych warunków roztwarzania elektrochemicznego oraz wymaganej dokładności
geometrycznej, kształtu ER lub wzajemnej trajektorii ruchów PO–ER.

W aspekcie projektowania procesu technologicznego obróbki największe
znaczenie ma rozwiązanie zagadnienia odwrotnego, ponieważ wiąże się ono
z doborem kształtu lub trajektorii elektrody roboczej. Zagadnienie odwrotne
dla drążenia elektrochemicznego zostało dość szeroko przedstawione w litera-
turze [3, 11,30,36,43,44,68,110,111,153,284], co związane jest z historycznie
dużą popularnością tej odmiany obróbki w przemyśle oraz wysokimi kosztami
wykonania prototypu narzędzia. Z kolei obróbka elektrodą uniwersalną została
rozwinięta całkiem niedawno, a większego znaczenia nabrała wraz z dynamicz-
nym rozwojem mikroobróbki elektrochemicznej.
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Zagadnienie podstawowe zazwyczaj rozważane jest w celu uzyskania infor-
macji o wpływie parametrów obróbki i warunków roztwarzania na dokładności
kształtowania elektrochemicznego.

Wybrane aspekty modelowania procesu mogą być wsparciem przy nad-
zorowaniu procesu technologicznego obróbki elektrochemicznej, umożliwiając
m.in. przewidywanie stanów krytycznych oraz lepszą kontrolę procesu obróbki,
prowadząc do zwiększenia efektywności produkcji oraz poprawy wskaźników
technologicznych.

Prawidłowo przeprowadzone modelowanie dostarcza także wielu informacji
pomocnych przy prowadzeniu oraz analizie wyników badań doświadczalnych,
m.in.: ułatwia poprawną ich interpretację, pomaga wyjaśnić wpływ parame-
trów na przebieg obróbki, jest pomocne przy wyjaśnieniu powiązań pomiędzy
potencjałem elektrod, natężeniem prądu i reakcjami elektrodowymi oraz wspo-
maga opis mechanizmu reakcji elektrochemicznych zachodzących w szczelinie
międzyelektrodowej.

Rozwiązanie powyższych zagadnień wymaga opisu zmian kształtu przed-
miotu w trakcie obróbki. Przyjmując układ współrzędnych (x, y, z) powiązany
z przedmiotem obrabianym, zmianę kształtu przedmiotu można opisać nastę-
pującym równaniem [34,36]:

δΦ
δt

+ vn| grad Φ| = 0 (3.1)

gdzie Φ(x, y, z, t) = 0 jest funkcją opisującą zmianę kształtu anody w czasie
obróbki; t, vn = vana – wektorem prędkości roztwarzania elektrochemicznego
w kierunku normalnym do powierzchni obrabianej; na – wersorem w kierunku
normalnym do anody. Wprowadzając równanie opisujące kształt anody w po-
staci jawnej Φ(x, y, z, t) = z − za(x, y, t), równanie (3.1) można zapisać w na-
stępującej postaci:

δza

δt
= vn

√
1 + | grad za|2. (3.2)

Rozwiązanie równania (3.2) wymaga znalezienia rozkładu gęstości prądu na
powierzchni anody, czyli przeprowadzenia analizy zjawisk związanych z trans-
portem masy, przepływem elektrolitu i bilansem energii w szczelinie między-
elektrodowej, z uwzględnieniem zjawisk na granicy elektroda–elektrolit, przy
zmieniających się granicach obszaru, dla którego prowadzona jest analiza.
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3.2. SPECYFIKA MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
PROCESU OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Niezależnie od wariantu modelowanie matematyczne obróbki elektroche-
micznej sprowadza się do wyznaczenia rozkładu grubości szczeliny międzyelek-
trodowej oraz wyznaczenia warunków fizycznych w szczelinie międzyelektrodo-
wej. Wymienione zagadnienia są ze sobą bezpośrednio sprzężone.

Znajomość warunków fizycznych jest niezbędna przy doborze parametrów
obróbki, które warunkują rozkład grubości szczeliny międzyelektrodowej, nato-
miast rozkład grubości szczeliny międzyelektrodowej określa warunki fizyczne,
które mają wpływ na dokładność wyrobu.

Warunki fizyczne w obszarze obrabianym opisane są rozkładami w czasie
i przestrzeni takich wielkości jak: temperatura ośrodka w szczelinie Θ, koncen-
tracja objętościowa fazy gazowej β, potencjał elektryczny φ, konduktywność
elektryczna właściwa ośrodka κ, ciśnienie p oraz prędkość w elektrolitu.

Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej jest więc zagadnieniem in-
terdyscyplinarnym. Wymaga obszernej wiedzy z zakresu chemii, elektrochemii,
elektrostatyki, elektrodynamiki, mechaniki płynów oraz termodynamiki, po-
nieważ opis zjawisk fizycznych zachodzących w szczelinie międzyelektrodowej
obejmuje:
– transport masy spowodowany konwekcją, dyfuzją oraz migracją,
– reakcje elektrochemiczne na granicy faz (transfer jonów i elektronów przez
warstwę podwójną),

– zmianę właściwości elektrycznych (potencjału) elektrod,
– przepływ prądu elektrycznego w obwodzie zewnętrznym (prąd ohmowy
przepływający przez szczelinę międzyelektrodową).
Wszystkie te zjawiska są wzajemnie zależne i muszą być przeanalizowane

z uwzględnieniem przepływającego pomiędzy elektrodami elektrolitu, co wy-
maga rozwiązania zagadnienia przepływu. Dodatkowo, w wyniku zachodzących
reakcji elektrochemicznych w szczelinie międzyelektrodowej wydziela się faza
gazowa, a przepływający prąd elektryczny jest źródłem ciepła Joule’a. Prze-
pływ w szczelinie jest zatem przepływem niestacjonarnym i wielofazowym,
niejednokrotnie turbulentnym. Zadanie to komplikuje zastosowanie napięcia
impulsowego, co np. wymusza odpowiedni dobór kroków czasowych rozwiąza-
nia.

W ostatnich latach zostały opracowane i rozwiązane modele kształtowania
elektrochemicznego, z uwzględnieniem kompleksowości zjawisk zachodzących
w szczelinie międzyelektrodowej, np. przepływ wielofazowy [21] czy wpływ
zmian temperatury elektrolitu [39,40,91]. Należy jednak podkreślić, że wraz ze
stopniem szczegółowości opisu zjawisk zachodzących w trakcie obróbki znacznie
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ogranicza się możliwość szerszego użycia takiego modelu. Ze względu na ograni-
czone możliwości obliczeniowe modele matematyczne, uwzględniające złożoność
i interdyscyplinarność zagadnienia obróbki elektrochemicznej znajdują zasto-
sowanie do symulacji prostych dwuwymiarowych przypadków geometrycznych.
Ponadto, powstaje problem weryfikacji doświadczalnej otrzymanych wyników,
co ogranicza wykorzystanie takich modeli do jakościowego wsparcia dla wyja-
śnienia skomplikowanego systemu wzajemnych powiązań pomiędzy zjawiskami
zachodzącymi w obszarze roztwarzania elektrochemicznego. Niewielka liczba
publikacji dotyczy modeli przestrzennych (3D) kształtowania elektrochemicz-
nego. Przykładami mogą być prace [89, 106, 185], w których przedstawiony
został komputerowy system wsparcia technologii elektrochemicznej obejmu-
jący projektowanie kształtu elektrody oraz wybór i optymalizację parametrów
obróbki.

W zależności od celu modelowania zagadnienie obróbki elektrochemicz-
nej może być rozważanie na różnych poziomach szczegółowości. Za kryterium
klasyfikacji można przyjąć skalę modelowanych zjawisk, co prowadzi do nastę-
pującego podziału:
– makro – celem modelowania jest analiza zmiany kształtu przedmiotu w trak-
cie obróbki,

– mezo – celem analizy jest opis zjawisk hydrodynamicznych z uwzględnieniem
rozkładu temperatury, produktów reakcji elektrodowych (zanieczyszczeń
i gazu) oraz powiązanie ich z warunkami roztwarzania elektrochemicznego,

– mikro – w modelach tych rozważa się zagadnienia związane z przepływem
w warstwie przyściennej, transportem ładunku i masy przez warstwę po-
dwójną czy gradientem stężenia na granicy faz,

– nano – gdzie analizuje się zachowanie poszczególnych jonów będących skład-
nikami analizowanego układu elektrochemicznego.
W celu uwzględnienia wszystkich zjawisk fizycznych zachodzących w szcze-

linie międzyelektrodowej podczas procesu obróbki elektrochemicznej należy
rozwiązać następujące zagadnienia:
– zagadnienie przepływu heterogenicznej mieszaniny elektrolitu i produktów
reakcji przez szczelinę międzyelektrodową,

– zjawiska transportu wszystkich składników elektrolitu obejmujące konwek-
cje swobodną i wymuszoną, dyfuzję oraz migrację jonów,

– analizę reakcji elektrochemicznych na powierzchni elektrod (w warstwie
przygranicznej) z uwzględnieniem wymiany jonów i elektronów pomiędzy
elektrodami i elektrolitem w odniesieniu do konkretnego układu elektroche-
micznego.
W literaturze występują dwa podstawowe podejścia do opisu zjawisk pod-

czas obróbki elektrochemicznej:
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– modelowanie oparte na liniowym rozkładzie potencjału elektrycznego (PM,
Potential Model) [34,36–38,41,43,44,70,89–92,105,117,118],

– modelowanie z zastosowaniem Multi-Ion Transport and Reaction Model
(MITReM) [39,40,163,250,251].
W obu przypadkach uzyskuje się rozkłady gęstości prądu na elektrodach,

a w szczególności na powierzchni PO. Na tej podstawie oblicza się wektor
translacji dla anody, zgodnie z zależnością (2.1).

Bez względu na zastosowane podejście należy również rozwiązać zagadnie-
nie przepływu elektrolitu przez szczelinę międzyelektrodową. Gdy na skutek
reakcji elektrochemicznej w szczelinie międzyelektrodowej wydziela się gaz,
przepływ ten ma charakter dwufazowy. Ponadto należy przeanalizować wpływ
transportu masy i ciepła, czyli wziąć pod uwagę wpływ konwekcji swobodnej
na rozkład gęstości prądu.

W modelach MITReM uwzględnia się zachowanie poszczególnych jonów.
Dlatego też wymagają one rozwiązania znacznie większej liczby równań opi-
sujących zachowanie układu elektrochemicznego. W związku z tym znajdują
tylko zastosowanie przy analizie i interpretacji zjawisk w szczelinie między-
elektrodowej. Natomiast modele PM są powszechnie stosowane w obliczeniach
technologicznych. Ich wadą jest konieczność zebrania obszernej bazy danych
empirycznych (np. charakterystyki ηkv(i), φ(i)).

3.3. PODSTAWOWE MODELE FIZYCZNE PROCESU
IMPULSOWEJ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Ze względu na złożoność matematycznego opisu procesu PECMM w jego
najbardziej ogólnej postaci, celowe jest tworzenie prostszych modeli cząstko-
wych uwzględniających jedynie najważniejsze czynniki występujące w danych
warunkach realizacji procesu, a więc opisujących proces w określonym prze-
dziale czasów impulsów oraz w określonych pozostałych warunkach PECMM.

W modelu procesu idealnego impulsowej obróbki elektrochemicznej za-
kłada się stałość w czasie i przestrzeni właściwości ośrodka, współczynnika
obrabialności elektrochemicznej ηkv oraz polaryzacji elektrod φa i φk. Po-
mimo tak znacznych uproszczeń wyznaczone powiązania geometryczne mię-
dzy kształtami elektrod: anody (PO) i katody (ER) przy danej kinematyce
ruchu względnego elektrod, są bardzo przydatne w obliczeniach technologicz-
nych [105,110,111,115,195].

W modelach warstwowych zakłada się, że obszar szczeliny zawiera dwie
strefy, mianowicie: strefę jednofazową wolną od pęcherzyków gazu oraz dwu-
fazową warstwę z granicą przemieszczającą się w kierunku anody. Dlatego jej
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grubość rośnie z czasem trwania impulsu, a przy dostatecznie długim impulsie
napięciowym warstwa ta wypełnia całą szczelinę [111,115,188,223,258].

W modelach homogenicznych mieszanina składająca się z fazy ciekłej –
elektrolitu i fazy gazowej – pęcherzyki gazu, traktowana jest jako quasi-ciągły
ośrodek z uśrednionymi właściwościami wzdłuż grubości szczeliny, tj. zakłada
się, że koncentracja objętościowa gazu w danym przekroju poprzecznym szcze-
liny nie zmienia się [36,93,111,115].

Powstanie fazy gazowej w szczelinie międzyelektrodowej wymaga określo-
nego czasu, niezbędnego do przesycenia roztworu atomami wodoru oraz zaini-
cjowania pęcherzyka gazu [179,277]. Czas ten wynosi 10−4−10−3 s. W związku
z tym przy obróbce z zastosowaniem szczelin o grubościach poniżej 0, 05 mm
i czasów impulsów poniżej 100 µs oraz elektrolitów o małej lub zerowej wydaj-
ności prądowej wydzielania wodoru, przy modelowaniu PECMM pomija się
wydzielanie fazy gazowej. Wówczas głównym czynnikiem zmiany właściwości
elektrolitu oraz wywierającym istotny wpływ na przebieg procesu jest wydzie-
lanie ciepła, dlatego modele bez wydzielania gazu można również określić jako
modele termiczne [102–105,107,115,188].

W modelach opisujących procesy przejściowe przeprowadza się analizę zja-
wisk związanych z ładowaniem i rozładowaniem PWE, w celu uzyskania zależ-
ności potencjału elektrody od stopnia naładowania warstwy podwójnej. W tych
analizach nie bierze się pod uwagę zmian ośrodka, w którym prowadzona jest
obróbka.

Z przeprowadzonej w podrozdziale 2.5 analizy mechanizmu lokalizacji roz-
twarzania w PECMM wynika, że:
– do opisu precyzyjnej obróbki impulsowej i mikroobróbki impulsami mikro-

sekundowymi (1–100 µs) najbardziej adekwatne jest wykorzystanie modeli
termicznych,

– do opisu PECMM impulsami nanosekundowymi (ti < 500 ns) należy zasto-
sować modele opisujące procesy przejściowe na granicy faz.
W kolejnych podrozdziałach zostaną przedstawione dwa modele impulsowej

mikroobróbki elektrochemicznej. Są one wynikiem prac zespołu prof. Jerzego
Kozaka biorącego udział w realizacji projektu badawczego [149]. Pomimo wielu
uproszczeń, w opinii autora pracy modele te są poprawne do opisu zjawisk
zachodzących podczas mikrokształtowania elektrochemcznego.
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3.4. MODELOWANIE MIKROKSZTAŁTOWANIA
ELEKTROCHEMICZNEGO NANOSEKUNDOWYMI

IMPULSAMI NAPIĘCIOWYMI

3.4.1. ZAŁOŻENIA DO MODELU

Model matematyczny procesu mikrokształtowania elektrochemicznego na-
nosekundowymi impulsami napięciowymi opracowano, przyjmując następujące
założenia upraszczające:
– przewodność elektrolitu w czasie impulsu jest stała (κ = const), ponieważ
w rozważanym przypadku wpływ nagrzewania elektrolitu i wydzielania fazy
gazowej może być pominięty,

– pomija się procesy adsorpcji oraz tworzenia się tlenków na powierzchniach
elektrod,

– charakterystyka zewnętrzna generatora impulsowego jest sztywna, tj. pomija
się zmiany napięcia wskutek obciążenia elektrycznego,

– pomija się wpływ mikrostruktury geometrycznej PO na rozkład pola elek-
trycznego,

– materiał obrabiany traktuje się jako jednorodny,
– if < igr, tzn. roztwarzanie, odbywa się w warunkach ograniczeń aktywa-

cyjnych (transport ładunku elektrycznego na granicy metal–elektrolit uwa-
runkowany jest kinetyką procesów elektrodowych, mianowicie na anodzie
procesem jonizacji oraz rozładowaniem kationów na katodzie),

– uwzględniając, że grubość PWE δP W E jest znacznie mniejsza niż grubość
szczeliny (δP W E

∼= 0, 4− 4 nm� S), potencjały elektrodowe φa i φk wpro-
wadza się do warunków brzegowych i pomija się grubość PWE. Potencjały
φa i φk są miarą odchylenia każdej z elektrod od potencjału równowagi.
Dla przyjętych założeń PWE może być traktowana jako układ elektryczny

przedstawiony na rysunku 2.18, natomiast rozkład potencjału elektrycznego
zbliżony jest do przedstawionego na rysunku 3.1.

Rys. 3.1. Rozkład potencjału elektrycznego w szczelinie międzyelektrodowej
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3.4.2. MODELOWANIE MATEMATYCZNE ROZKŁADU POLA
ELEKTRYCZNEGO W CZASIE IMPULSU NAPIĘCIA

Rozkład potencjału elektrycznego w szczelinie międzyelektrodowej opisuje
równanie Laplace’a, które w układzie współrzędnych prostokątnych x, y, z
przyjmuje postać:

δ2φ

δx2 + δ2φ

δy2 + δ2φ

δz2 = 0 (3.3)

z następującymi warunkami brzegowymi: potencjał na anodzie: φ = U − φa,
potencjał na katodzie: φ = φk, potencjał na powierzchniach izolowanych z =
Giz dla δφ

δn = 0. Spadki potencjału φa i φk na granicach anoda–elektrolit
i katoda–elektrolit (rys. 3.1) zależą od opisanego równaniami (2.19) lub (2.20)
gęstości prądu Faradaya if przepływającego przez daną powierzchnię. Prąd
pojemnościowy ładujący pojemności PWE anody ca i katody ck wyrażają
poniższe zależności:

ica = ca
dφa

dt
(3.4)

ick = ck
dφk

dt
. (3.5)

Ilość ładunku, który wpływa przez zewnętrzną płaszczyznę Helmholtza do
PWE, wynosi κ du

dn . Równoważy się on z przepływającym przez PWE prądem
Faradaya if i prądem pojemnościowym ic, czyli dla anody i katody zachodzą
następujące zależności:

κ
dφ

dn
|A = ca

dφa

dt
+ ifa (3.6)

κ
dφ

dn
|K = ck

dφk

dt
+ ifk (3.7)

gdzie: ifa, ifk – prądy Faradaya odpowiednio na anodzie i katodzie, które
wynoszą:

ifa = i0a

(
exp

[(1− α)nFφa

Rθ

]
− exp

[−αnFφa

Rθ

])
(3.8)

ifk = i0k

(
exp

[(1− α)nFφk

Rθ

]
− exp

[−αnFφk

Rθ

])
. (3.9)

Wykorzystując zależność matematyczną:

exp (−x)− exp (−y) = 2 exp
[−(x+ y)

2

]
sinh

[
x− y

2

]
(3.10)

do przekształcenia równań (3.8) i (3.9) dla wartości współczynnika przejścia
α = 0, 5 oraz biorąc pod uwagę, że funkcja sinh jest funkcją nieparzystą, tzn.
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dla której spełniona jest równość sinh−x = − sinh x, zależności (3.8) i (3.9)
przyjmują postać:

ifa = 2i0a sinh
(
Fnφa

2Rθ

)
(3.11)

ifk = 2i0k sinh
(
Fnφk

2Rθ

)
. (3.12)

Reasumując, w warunkach PECMM impulsami nanosekundowymi pole
elektryczne, czyli rozkłady U , φa, φk, ifa, ifk z uwzględnieniem wpływu PWE,
może zostać opisane następującym układem równań:

O2φ = 0 (3.13)
φ|a = U − φa (3.14)

φ|k = φk (3.15)
δφ

δn
|Giz = 0. (3.16)

Natomiast na granicy Helmholtza warunki brzegowe mają postać:

κ
dφ

dn
|a = ca

dφa

dt
+ 2i0a sinh

(
Fnφa

2Rθ

)
(3.17)

κ
dφ

dn
|k = ck

dφk

dt
+ 2i0k sinh

(
Fnφk

2Rθ

)
. (3.18)

W celu rozwiązania układu równań (3.13) i (3.17) zastosowano metodę line-
aryzacji rozkładu potencjału wzdłuż grubości szczeliny S [110]. W przybliżeniu
rozkład potencjału wzdłuż grubości S jest równomierny, a więc rozwiązanie
równanie Laplace’a ma postać:

φ = U − (φa + φk)
S

ξ (3.19)

gdzie: φ – potencjał w szczelinie, U – napięcie zasilające, φa, φk – poten-
cjały anody i katody, ξ – współrzędna wzdłuż normalnej do elektrody roboczej
odmierzana od katody. Wyznaczając gradient potencjału na elektrodach, otrzy-
muje się:

dφ

dn
|a,k = U − (|φa|+ |φk|)

S
(3.20)

gdzie: S – najmniejsza odległość danego punktu anody od katody (odległość
mierzona wzdłuż normalnej do elektrody roboczej). Podstawiając zależność
(3.20) do warunków brzegowych układu równań (3.17), otrzymuje się:

κ
U − (φa + φk)

S
= ca

dφa

dt
+ 2i0a sinh

(
Fnφa

2Rθ

)
(3.21)

κ
U − (φa + φk)

S
= ck

dφk

dt
+ 2i0k sinh

(
Fnφk

2Rθ

)
. (3.22)
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Po przekształceniach otrzymano następujący układ równań, opisujący pa-
rametry pola elektrycznego:

U = Re

(
ca
dφa

dt
+ 2i0a sinh

(
Fnφa

2Rθ

))
+ φa + φk (3.23)

ca
dφa

dt
+ 2i0a sinh

(
Fnφa

2Rθ

)
= ck

dφk

dt
+ 2i0k sinh

(
Fnφk

2Rθ

)
(3.24)

gdzie R = S
κ , z warunkiem początkowym dla pojedynczego impulsu:

t = 0⇒ φa = 0,φk = 0 (3.25)

czyli z pełnym rozładowaniem warstwy podwójnej po impulsie poprzedzają-
cym.

W przypadku ciągu impulsów bez pełnej relaksacji stanu szczeliny warunek
początkowy dla impulsu j + 1 jest następujący:

φ
j+1
a,k (0) = φ

j
a,k(T ). (3.26)

Należy mieć na uwadze, że w ogólnym przypadku napięcie robocze w im-
pulsie jest zmienne w czasie (U = U(t)).

Po przekształceniach otrzymuje się równanie, z którego można wyznaczyć
ustaloną wartość φa = φS

a , czyli wartość po całkowitym naładowaniu PWE:

U0 = 2i0a
S

κ
sinh

(
FnφS

a

2Rθ

)
+ 2RT

nF
arcsinh

[
i0a

i0k
sinh

(
FnφS

a

2Rθ

)]
+ φS

a (3.27)

gdzie U0 – zadana wartość różnicy potencjałów pomiędzy anodą i katodą.
Znając wartości φS

a i φS
k , można zdefiniować współczynnik β = φS

a

φS
k

, który
w celu uściślenia rozwiązania podstawia się do równania (3.21) otrzymuje się:

U(t) = ca
dφ

(1)
a

dt
+ 2i0a sinh

(
Fnφ

(1)
a

2Rθ

)
+ (1 + β)φ(1)

a . (3.28)

Jak wynika z przeprowadzonych w [59] analiz, zmiany wartości współczyn-
nika β są stosunkowo małe w porównaniu ze zmianami warunków obliczeń.
Przykładowo, przy zmianie prądu wymiany i0k o siedem rzędów, współczynnik
β zmienia się w przedziale od 0,54 do 1,55. Uwzględniając powyższe dane,
można przyjąć w pierwszym przybliżeniu β = 1, a przy dalszym uściśleniu
stosować wartość β wyznaczoną dla konkretnych warunków obróbki.

Na sumaryczną objętość zdejmowanego materiału składają się ubytki ma-
teriału w pojedynczych impulsach prądowych. W celu wyznaczenia grubości
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ubytku materiału w czasie pojedynczego impulsu konieczne jest więc zna-
lezienie ilości ładunku elektrycznego q, który przepływa przez jednostkową
powierzchnię PO w czasie impulsu ti, zgodnie z zależnością:

q =
∫ ti

0
ifa(t)dt. (3.29)

Wielkościami, od których zależy charakter przebiegu i(t), są następujące
wielkości: napięcie zasilające U , czas impulsu tp, okres zmian napięcia T , czas
obróbki t, gęstość anodowego prądu wymiany i0a, gęstość katodowego prądu
wymiany i0k, pojemność jednostkowa warstwy podwójnej przy powierzchni
anody ca, pojemność jednostkowa warstwy podwójnej przy powierzchni katody
ck, przewodność elektrolitu κ oraz grubość szczeliny międzyelektrodowej Smin.

Natomiast istotnymi czynnikami dla przebiegu procesu mikrokształ-
towania wielkościami wyjściowymi są: zmiana potencjału anodowego
w czasie φa(t), zmiana gęstości anodowego prądu Faradaya w czasie
ifa(t), ładunek elektryczny q przepływający przez powierzchnię anody
w czasie t (q(t)) i średnia gęstość prądu ifa(ti) w czasie impulsu.

3.4.3. ANALIZA JAKOŚCIOWA WPŁYWU PARAMETRÓW
ROZTWARZANIA ELEKTROCHEMICZNEGO NA

PRZEBIEG MIKROKSZTAŁTOWANIA

W trakcie mikroobróbki elektrochemicznej ultrakrótkimi impulsami, po
włączeniu napięcia zasilającego w obwodzie elektrycznym, występuje stan nie-
ustalony. Czas ustalania się potencjału elektrycznego i prądu zależy od pa-
rametrów układu elektrochemicznego. Do najważniejszych technologicznych
parametrów obróbki możemy zaliczyć: grubość szczeliny międzyelektrodowej S
oraz parametry amplitudowe i czasowe sygnału napięcia międzyelektrodowego
(kształt impulsu, amplituda napięcia U , czas impulsu ti, czas przerwy tp). Od
doboru tych parametrów zależą wskaźniki procesu, wśród których najważniej-
sze są zmiany gęstości prądu Faradaya ifa(t). Na rysunku 3.2 przedstawione
zostały przykładowe krzywe ifa(t), dla kilku grubości szczeliny międzyelektro-
dowej. Pole pod krzywymi ifa(t) odpowiada ilości roztworzonego materiału
w czasie t. Dla określonego czasu impulsu ti, ilość usuniętego materiału ma-
leje wraz z grubością szczeliny S. Można więc wprowadzać pojęcie granicznej
grubości szczeliny międzyelektrodowej Sgr, czyli takiej odległości pomiędzy ER
i PO, powyżej której proces roztwarzania elektrochemicznego nie zachodzi.
Przykładowo, dla ti = 40 ns przy grubości szczeliny  10 µm roztwarzanie
materiału praktycznie nie występuje. Po wydłużeniu czasu impulsu ti do 60 ns,
graniczna wartość szczeliny, przy której proces roztwarzania nie zdąży się roz-
począć, powiększa się do wartości 15 µm. Zjawisko to związane jest z czasem
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niezbędnym do całkowitego naładowania warstwy podwójnej i ma podstawowe
znaczenie dla lokalizacji procesu usuwania materiału w impulsowej obróbce
elektrochemicznej nanosekundowymi impulsami napięciowymi.

Rys. 3.2. Graficzne przedstawienie wartości
ładunku elektrycznego obliczonego na

podstawie zależności i(t) (3.29) (U = 5 V,
κ = 0, 005 V/Amm, C = 0, 2 µF/mm2,
i0 = 2, 5 · 10−5 A/mm2) [59,101,149]

Rys. 3.3. Zmiana ładunku elektrycznego q
przepływającego przez jednostkową

powierzchnię elektrody w czasie impulsu dla
grubości szczeliny S = 2 µm, 6 µm i 15 µm

(U = 6 V, κ = 0, 005 A/Vmm,
C = 0, 2 F/mm2) [59,101,149]

Zmianę ładunku przepływającego w czasie impulsu w zależności od grubo-
ści szczeliny międzyelektrodowej przedstawia rysunek 3.3. Wraz ze wzrostem
grubości szczeliny międzyelektrodowej maleje wartość ładunku elektrycznego
przepływającego przez jednostkową powierzchnię elektrody w czasie impulsu.

Warto również zauważyć, że w przypadku gdy czas przerwy pomiędzy im-
pulsami tp jest zbyt krótki, aby nastąpiło całkowite rozładowanie warstwy
podwójnej, potencjał anody w kolejnych impulsach będzie się zbliżał do war-
tości ustalonej φa > 0. W takim przypadku potencjał elektrodowy będzie się
zmieniał w niewielkim zakresie i obróbka będzie zachodziła w sposób zbliżony
do obróbki z zastosowaniem napięcia stałego.

Dyskusja wpływu pozostałych parametrów obróbki na przebieg procesu
roztwarzania (czyli φa(t), ifa(t) oraz q(t)) z zastosowaniem nanosekundowych
impulsów napięcia, została przeprowadzona w [59, 149]. Uwzględniając pod-
stawy teoretyczne analizowanej obróbki, można między innymi stwierdzić, że:
– wpływ zmian amplitudy napięcia U na przebieg roztwarzania związany
jest z czasem ładowania PWE. Zmniejszenie wartości napięcia międzyelek-
trodowego powoduje obniżenie wartości ustalonej potencjału φa(t) oraz
wolniejsze przegrupowanie jonów na granicy faz, co skutkuje opóźnieniem
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przepływu prądu roztwarzania. Wielkość tych zmian skorelowana jest z gru-
bością szczeliny międzyelektrodowej S,

– czas impulsu należy dobrać w odniesieniu do danej grubości szczeliny mię-
dzyelektrodowej S. Zbyt krótki czas impulsu ti może powodować, że przy
danej grubości szczeliny materiał nie będzie się roztwarzał (zbyt krótki czas
ładowania PWE, aby potencjał φa osiągnął wartość ustaloną),

– zwiększenie przewodności elektrolitu κ powoduje szybsze narastanie poten-
cjału anodowego φa i osiągnięcie stanu ustalonego, a tym samym wartość
gęstości prądu roztwarzania również osiąga większe wartości, w porówna-
niu z obróbką z użyciem elektrolitu o mniejszej przewodności. Zależność
κ(ifa) ma charakter liniowy, co wynika z opisanej prawem Ohma zależności
pomiędzy spadkiem napięcia w szczelinie a κ.
Rzeczywisty impuls napięcia różni się od kształtu prostokątnego. Ze

względu na stałą czasową zastosowanego zasilacza, narastanie napięcia w czasie
jest zbliżone do zależności:

U(t) = U0(1− exp (−t/B)) (3.30)

gdzie U0 – zadana wartość napięcia międzyelektrodowego, B – stała zależna
od charakterystyki zasilacza. Jak wynika z [59, 149], przyjęty do symulacji
kształt impulsu ma duży wpływ na wyniki obliczeń. Stopniowe narastanie
napięcia zasilającego w czasie impulsu wykładniczego powoduje, że potencjał
anodowy φa narasta odpowiednio wolniej niż w idealnym przypadku zasilania
układu impulsem prostokątnym. Powoduje to późniejsze rozpoczęcie prze-
pływu prądu roztwarzania ifa. Ilościowe relacje pomiędzy opóźnieniem kształ-
tem impulsu a opóźnieniem ifa zależą od pozostałych parametrów obróbki,
a w szczególności S.

W przedstawionym modelu matematycznym procesu PECMM z użyciem
ultrakrótkich impulsów występują wielkości fizyczne, które w trakcie obróbki są
trudne lub niemożliwe do zmierzenia. Nie są to parametry nastawialne obróbki,
takie jak wielkość napięcia U czy czas impulsu ti, lecz związane są z cechami
danego układu elektrochemicznego. Są to: pojemność warstwy podwójnej C
oraz gęstość prądu wymiany i0.

Pojemność warstwy podwójnej C jest trudna do określenia w rzeczywistym
układzie obróbki elektrochemicznej. Wielkość ta zależy od stężenia elektrolitu,
materiału elektrody, a również od jej potencjału. Z analizy dostępnej literatury
wynika, że wartość pojemności warstwy podwójnej C zmienia się w zakresie od
0, 1 µF/mm2 do 0, 5 µF/mm2 [289]. Po przeprowadzonej w pracy [59] analizie,
autorka stwierdza, że stopień wpływu przyjętej wartości pojemności warstwy
podwójnej C na otrzymane wyniki ładunku elektrycznego q jest stosunkowo
mały. Dyskusja została przeprowadzona na podstawie porównania wyników
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symulacji przy różnych wartościach C dla pojedynczego impulsu. Jednak bio-
rąc pod uwagę ewentualne użycie modelu do symulacji kształtowania, należy
w miarę możliwości stosować w obliczeniach wartości pojemności C najbar-
dziej zbliżone do rzeczywistości, co wymaga m.in. uwzględnienia pojemności
pasożytniczych układu zasilającego.

Kolejnym parametrem występującym wmodelu jest gęstość prądu wymiany
i0. Zależy ona od materiału obrabianego, zastosowanego elektrolitu oraz tem-
peratury. Wartość i0 wyraża dynamikę reakcji elektrodowej i determinuje szyb-
kość przebiegu reakcji elektrodowych przy załączonym napięciu zewnętrznym.
Wprawdzie dla pojedynczego impulsu wpływ zmiany i0 jest nieznaczny [59],
(zwiększenie tysiąckrotne wartości i0 z wartości 10−8 do 10−5 A/mm2 powoduje
dla S = 2 µm i ti = 80 ns zwiększenie ładunku około 25%), jednak w aspek-
cie symulacji kształtowania ciągiem impulsów błąd spowodowany nieścisłością
danych odnośnie do prądu wymiany i0 będzie znaczący.

3.5. MODELOWANIE MIKROKSZTAŁTOWANIA
ELEKTROCHEMICZNEGO MIKROSEKUNDOWYMI

IMPULSAMI NAPIĘCIOWYMI

3.5.1. MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU PECMM
BEZ WYDZIELANIA GAZU

W przypadku modelowania matematycznego PECMM impulsami mikro-
sekundowymi pomija się procesy przejściowe związane z formowaniem PWE,
ośrodek w szczelinie traktuje się jako jednorodny (jednofazowy), a w czasie
impulsu roboczego pomija się wpływ konwekcji wymuszonej na transport cie-
pła i ładunku. W trakcie dalszej części dokonane zostaną kolejne uproszczenia
związane zarówno z modelem fizycznym procesów, jak i z procedurami nume-
rycznymi.

Wprowadza się układ współrzędnych krzywoliniowych związany z po-
wierzchnią elektrody roboczej i przedmiotu obrabianego (rys. 3.4), w którym
oś ζ skierowana jest wzdłuż normalnej −→n c do powierzchni elektrody roboczej
(ER), natomiast współrzędna ξ odmierzana jest wzdłuż powierzchni anody
(przedmiotu obrabianego), począwszy od wlotu elektrolitu.

W układzie współrzędnych (ξ, ζ), kształt przedmiotu obrabianego y =
f(x) jest uwarunkowany rozkładem grubości szczeliny międzyelektrodowej
S = S(ξ, t) w czasie pojedynczego impulsu lub pakietu M impulsów. Zmiana
grubości szczeliny w trakcie impulsu ti spełniającego warunek:

(n− 1)Tpp + (m− 1)T ¬ t ¬ (n− 1)Tpp + (m− 1)T + ti (3.31)
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Rys. 3.4. Schemat układów współrzędnych oraz warunki brzegowe przyjęte podczas
modelowania matematycznego PECM [149]

gdzie n – numer pakietu liczony od rozpoczęcia procesu, m – numer impulsu
w pakiecie, Tpp – okres trwania pakietu impulsów (rys. 3.5), może być opisana
równaniem:

dS

dt
= ηkvi− vf cosα (3.32)

z warunkiem początkowym dla każdego impulsu roboczego:

S0
m,n(ξ) = Sf

m−1,n(ξ)−∆Sp
ER cosα(ξ) (3.33)

gdzie: S0
m,n(ξ) jest rozkładem grubości szczeliny przed załączeniem impulsu

napięcia, n · M + m, Sf
m−1,n(ξ) jest rozkładem grubości szczeliny w końcu

poprzedniego impulsu n ·M + (m − 1), ∆Sp
ER – jest równe przemieszczeniu

ER w czasie pojedynczego impulsu prądu, α – kąt między kierunkiem ruchu
ER a normalną do powierzchni obrabianej (rys. 3.5). Początkowy warunek dla
pierwszego impulsu m = 0 w n-tym pakiecie wyraża się następująco:

S0
0,n(ξ) = S(ξ, (n− 1)Tpp)−∆SER cosα(ξ). (3.34)

W celu wyznaczenia zmian grubości szczeliny S = S(ξ, t) niezbędna jest
znajomość gęstości prądu. Zgodne z przyjętymi założeniami w przypadku im-
pulsów ti > 500 ns, proces odbywa się w warunkach ograniczeń stężeniowych
(dyfuzyjnych), dlatego też w ogólnym przypadku uzyskanie rozkładu gęstości
prądu wymaga określenia warunków panujących w szczelinie. Z analizy me-
chanizmu lokalizacji wynika, że w przypadku 500 ns < ti < 100 µs istotny
wpływ na rozkład gęstości prądu i wywierają procesy dyfuzyjne i wydzielania
ciepła, natomiast wpływ procesów przejściowych oraz wydzielania gazu jest
pomijalny, dlatego też przyjmuje się następujące założenia:



104

Rys. 3.5. PECM z zastosowaniem pakietu impulsów (m – numer impulsu w pakiecie,
n – numer pakietu liczony od rozpoczęcia procesu)

– prawo Ohma ekstrapoluje się na całą grubość szczeliny, natomiast wpływ
procesów elektrodowych uwzględnia się przez wprowadzenie polaryzacji
anody Ea i katody Ek do warunków brzegowych dla potencjału oraz obra-
bialności elektrochemicznej ηkv,

– przepływ w szczelinie podczas impulsu roboczego jest laminarny, co uza-
sadnione jest stosunkowo małą prędkością przepływu (około kilku m/s)
w szczelinie o małej grubości (< 0, 1 mm), stąd liczba Reynoldsa Re < 2000,

– w obliczeniach hydrodynamicznych parametrów, przepływ się uśrednia, tj.
zakłada się, że prędkość elektrolitu w przekroju poprzecznym jest stała
i równa jej prędkości średniej.
W przypadku mikrokształtowania elektorchemicznego, grubość szczeliny

S jest znacznie mniejsza od jej długości oraz promienia krzywizny elektrod,
dlatego można założyć, że pole elektryczne jest lokalnie jednowymiarowe, i do
wyliczenia gęstość prądu można wykorzystać zależność przybliżoną [111]:

i = κ0ΦT G
U − E
S

(3.35)

gdzie:

ΦT G =
[

1
S

∫ S

0

dζ

1 + αTθ)

]−1

. (3.36)

Rozkład temperatury w szczelinie, jako wynik wydzielania ciepła Joule’a
oraz transportu ciepła, opisany jest równaniem:

δθ

δt
+ w(ξ, ζ, t)δθ

δξ
= δ

δζ

[
a
δθ

δζ

]
+ i2

κ0ρeCpe(1 + αTΘ) (3.37)
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gdzie: a = λ
Cpeρ

jest współczynnikiem wyrównywania temperatury elektrolitu,
w jest rozkładem prędkości elektrolitu w przekroju poprzecznym.

Zakładając temperaturę anody ΘP O oraz katody ΘER, warunki brzegowe
dla rozwiązania równania (3.37) są następujące: θ(ξ = 0, t) = 0, θ(ξ, ζ = 0) =
θP O − θ0, θ(ξ, ζ = S) = θER − θ0. Natomiast warunki początkowe zależą
od czasu przerwy między impulsami tp, od którego zależy rozproszenie ciepła
i usunięcie produktów obróbki ze szczeliny. Przy tp > L/w następuje całkowita
wymiana elektrolitu, dlatego warunek początkowy dla każdego impulsu (m,n)
opisuje zależność:

θ(ξ, ζ, t = nTpp + (m− 1)T ) = 0. (3.38)

Gdy ti < L/w:

θ[ξ, ζ, t = nTpp + (m− 1)T ] = θ[ξ, ζ, t = nTpp + (m− 1)T − tp]. (3.39)

Model matematyczny procesu PECMM impulsami mikrosekundowymi bez
wydzielania gazu opisany jest układem równań (3.32)–(3.39) z uwzględnieniem
następujących równań opisujących przepływ elektrolitu:

δ(wS)
δξ

= 0 (3.40)

ρeSw

δt
+ w

ρeSw

δξ
= −S δp

δξ
− 12µ w

S2 (3.41)

p(ξ = 0) = pin − ζin
ρew(ξ = 0)2

2 (3.42)

p(ξ = L) = pout + ζout
[ρew]2ξ=L

2 (3.43)

gdzie: Cp jest ciepłem właściwym elektrolitu, pin, pout – odpowiednio ciśnienie
statyczne na wlocie (ξ = 0) i wylocie (ξ = L) ze szczeliny, natomiast ζin, ζout

– miejscowe straty hydrauliczne na wlocie i wylocie.
W zależności od parametrów PECMM, takich jak: czas impulsu, czas prze-

rwy i prędkość przepływu oraz założeń odnośnie do wymiany ciepła, układ
równań (3.32)–(3.43) może być uproszczony do jednowymiarowego modelu
adiabatycznego, tzn. z pominięciem wymiany ciepła przez elektrody oraz przez
konwekcję wymuszoną; dwuwymiarowego modelu z wymianą ciepła przez elek-
trody z pominięciem konwekcji wymuszonej; jednowymiarowego modelu z kon-
wekcją wymuszoną z pominięciem wymiany ciepła przez elektrody; dwuwymia-
rowego modelu z wymianą ciepła przez elektrody i konwekcją wymuszoną.

Za kryterium wyboru stopnia uproszczenia modelu można przyjąć liczbę
Strouhala Sh = Lf

w określającą stosunek składowej unoszenia do lokalnych



106

sił bezwładności. Dla typowych warunków PECMM prędkość przepływu w <
5 m/s, częstotliwość impulsów napięcia f > 1 kHz, a długość szczeliny wzdłuż
przepływu L << 0, 1 m, więc liczba Sh > 20. Można zatem w równaniu
(3.37) pominąć człon konwekcyjny i do opisu zjawisk przyjąć jeden z dwóch
pierwszych modeli, które z dostateczną dokładnością opisują procesy, w których
Sh >> 1. W przypadku Sh << 1 należy stosować modele uwzględniające
konwekcję wymuszoną.

Modelowanie procesów PECMM w sposób istotny zależy również od relacji
ti/T , prędkości przepływu elektrolitu w i długości szczeliny L. Szacując liczbę
Strouhala dla przerwy pomiędzy impulsami Shtp = L

wtp
, można założyć, że

w przypadku gdy Shtp < 1, czas przerwy tp jest wystarczający dla całkowi-
tego usunięcia produktów obróbki ze szczeliny, a więc dla wymiany elektrolitu.
W takim przypadku wyniki analizy lub symulacji komputerowej dla pojedyn-
czego impulsu są słuszne również dla serii impulsów. W przeciwnym przypadku
konieczne jest zastosowanie warunku początkowego dla temperatury opisanego
zależnością (3.39).

Uzasadnione jest więc zastosowanie modelu bez wymiany ciepła przez elek-
trody i zakładającego stałą prędkość przepływu ośrodka wzdłuż grubości szcze-
liny S. W takim przypadku proces PECMM opisany jest następującym ukła-
dem równań:

nTpp + (m− 1)T ¬ t ¬ nTpp + (m− 1)T + ti (3.44)

dS

dt
= ηkvi− vf cosα (3.45)

S0
m,n(ξ) = Sf

m−1,n(ξ)−∆Sp
ER cosα(ξ) (3.46)

S0
0,n = S[t = (n− 1)Tpp]− δSER (3.47)

i = κ0(1 + αTθ)(U − E)
S

(3.48)

d(θS)
dt

= iU

ρeCpe
(3.49)

θ[ξ, ζ, t = nTpp + (m− 1)T ] = θ[ξ, ζ, t = nTpp + (m− 1)T − tp]. (3.50)

W przypadku elektrod krzywoliniowych grubość szczeliny S oraz kąt α

zależą od czasu i współrzędnej ξ. Założenie udziału przewodnictwa ciepła
elektrolitu wzdłuż grubości i długości szczeliny, jako nieznacznego w stosunku
do intensywności źródeł ciepła [111], pozwala traktować współrzędną ξ jako
parametr. Rozwiązanie powyższego układu równań umożliwia określenie pod-
stawowych informacji związanych z prowadzeniem obróbki, tj.: gęstość prądu,
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prędkości roztwarzania vn(S), zmiany temperatury elektrolitu i przyrost gru-
bości szczeliny w trakcie pojedynczego impulsu. Na ich podstawie możliwe
jest uzyskanie danych wspomagających projektowanie procesu technologicz-
nego PECMM, tj.: pochylenie krzywej dvn(S)/dS, krytyczny czas impulsu t∗i
związany z przekroczeniem temperatury wrzenia elektrolitu dla danej grubo-
ści szczeliny oraz wyznaczenie maksymalnego czasu impulsu ze względu na
ograniczenia temperaturowe dla założonej szczeliny minimalnej.

Ze względu na wprowadzone założenia upraszczające, efektywną metodą
rozwiązania jest rozszerzenie wyników uzyskanych dla pojedynczego impulsu
na serię impulsów, z uwzględnieniem zmian grubości szczeliny wzdłuż współ-
rzędnej ξ.

3.5.2. SYMULACJA KOMPUTEROWA WARUNKÓW
W SZCZELINIE MIĘDZYELEKTRODOWEJ

Na podstawie przedstawionego modelu zostało opracowane na Politech-
nice Warszawskiej (w ramach wspólnie realizowanego projektu badawczego),
oprogramowanie do symulacji komputerowej [149]. Program umożliwia wyko-
nanie symulacji dla obróbki pojedynczym i ciągiem impulsów napięciowych,
z uwzględnieniem różnych kształtów impulsów. Wykorzystując to oprogramo-
wanie, przeprowadzono symulacje mające na celu wstępne określenie i weryfi-
kację parametrów obróbki stosowanych w trakcie badań doświadczalnych. Na
podstawie przeprowadzonych symulacji ustalone zostały zależności krytycz-
nego czasu impulsu ti∗ dla wybranych wartości napięcia międzyelektrodowego
U , stężenia elektrolitu oraz szczeliny międzyelektrodowej S. Dobór tych para-
metrów był ściśle powiązany z opracowanymi założeniami i programem badań
doświadczalnych.

Na rysunkach 3.6–3.7 przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych sy-
mulacji. Wskazują one, że w zakresie napięcia U = 6–30 V i dla S = 0, 02 mm
czas, po którym elektrolit w szczelinie międzyelektrodowej osiąga tempera-
turę wrzenia, jest w zakresie 10–650 µs. Na podstawie tych informacji można
dokonać wyboru czasu przerwy pomiędzy impulsami tp tak, aby był on wy-
starczający dla całkowitego usunięcia produktów obróbki ze szczeliny, czyli
Shtp < 1.
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Rys. 3.6. Zależność krytycznego czasu
impulsu t∗i od grubości szczeliny

międzyelektrodowej S dla różnych wartości
napięcia międzyelektrodowego, elektrolit:

5% r-r NaNO3

Rys. 3.7. Zależność krytycznego czasu
impulsu t∗i od napięcia międzyelektrodowego
U dla różnych stężeń elektrolitu NaNO3,
szczelina międzyelektrodowa S = 20 µm

3.6. MODELOWANIE MATEMATYCZNE
MIKROKSZTAŁTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM

CHARAKTERYSTYKI q(S)

Jak zaznaczono wcześniej, w PECMM najczęściej stosowane są elektrody
uniwersalne o prostym kształcie (walec, dysk, stożek, ostrze), a kształt PO
uzyskuje się w wyniku wierszowania z zadaną prędkością względną vp. Nieza-
leżnie od wariantu obróbki elektrochemicznej (ECM prądem stałym, elektrody
ruchome, nieruchome, ECM z wirującą elektrodą, obróbki impulsowe), w celu
wyznaczenia zmiany kształtu przedmiotu PO niezbędna jest znajomość roz-
kładu prędkości roztwarzania anodowego vn w kierunku normalnym do PO
(rys. 3.8). Przemieszczenie punktów profilu anody A w czasie ∆t, w układzie
współrzędnych związanych z anodą, gdzie oś X jest skierowana równolegle do
wektora prędkości względnej elektrod −→vp , wynosi:

∆na = vn∆t (3.51)

natomiast w tym samym czasie ER przemieszcza się równolegle wzdłuż osi X
o odcinek:

∆nc = vp∆t. (3.52)

Zakładając, że część strumienia prądu anodowego wykorzystana do roztwo-
rzenia materiału im:

im = ηkvia (3.53)
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Rys. 3.8. Rozkład prędkości roztwarzania na powierzchni anody [59,149,150]

gdzie ia – gęstość prądu na anodzie, prędkość roztwarzania w kierunku nor-
malnym do PO można opisać następującą zależnością:

vn = im
ρP O

= ηkvia. (3.54)

W przypadku elektrochemicznego kształtowania impulsowego uśrednia się
vn w czasie pojedynczego okresu zmian napięcia roboczego T , czyli:

vn =
∫ T
0 iadt

T
= ηkvq

T
= ηkvqf (3.55)

gdzie f = 1/T – częstotliwość impulsów. Po wprowadzeniu wartości średniej
gęstości prądu w czasie ti:

ia = q

ti
(3.56)

zależność (3.55) przyjmuje postać:

vn = ηkvkwia (3.57)

gdzie kw = ti
T – współczynnik wypełnienia.

Ponadto, należy uwzględnić, że w PECMMwyznacza się wartość uśrednioną
dla impulsu, tj. przyjmuje się ηkv = const w czasie ti.

Dzięki zastosowaniu uśrednienia proces dyskretny może być traktowany
jako proces quasi-ciągły, co umożliwia w wielu przypadkach rozszerzenie metod
i otrzymanych rezultatów analizy obróbki prądem ciągłym na proces obróbki
prądem impulsowym [105,107]

Na podstawie przedstawionych modeli można wyznaczyć ilość ładunku,
który przepłynie przez szczelinę w pojedynczym impulsie qimp. Dla danych
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warunków obróbki wartość qimp zależy od grubości szczeliny S. Zależność
qimp(S) może być miarą lokalizacji roztwarzania i stanowi jedną z podstawo-
wych charakterystyk procesu PECMM. Może być ona również wykorzystana do
modelowania konkretnych przypadków mikrokształtowania, a w szczególności
obróbki elektrodą uniwersalną 3D-ECMM.

Dla quasi-stacjonarnego przypadku obróbki elektrodą uniwersalną w ukła-
dzie współrzędnych związanych z elektrodą roboczą (rys. 3.8) dla danego punku
PO można sformułować następujący warunek:

vp

dz
dx√

(1− ( dz
dx)2)

= ηkvfq(S). (3.58)

Wprowadzając wielkości if = vp

ηkv
oraz q(S)f = i(S), po przekształceniach

otrzymuje się równanie różniczkowe opisujące profil anody (PO) w przekroju
osiowym ER:

dz

dx
= if√

(i2f − i2(S))
. (3.59)

Po uwzględnieniu w równaniu (3.59) zależności q(S) – wyznaczanej np.
z symulacji komputerowej lub doświadczalnie – możliwe jest przeprowadzenie
obliczeń i symulacja zmian kształtu podczas obróbki 3D-ECMM.

Dla procesu PECMM impulsami ti < 0, 5 µs charakterystykę q(S) uzyskuje
się po scałkowaniu układu równań (3.23) i wyznaczeniu gęstości ładunku
q przepływającego w impulsie roboczym ti dla różnych wartości S.

W przypadku gdy 1 µs < ti < 100 µs, z pominięciem zmiany położenia
elektrod wywołanego przesuwem vp, proces roztwarzania opisany jest układem
równań:

dS

dt
= κ0ηkv(1 + αTθ)U − E

S
(3.60)

d(θS)
dt

= κ0(1 + αTθ)U − E
S

U

ρeCpe
(3.61)

z warunkami początkowymi dla t = 0: S = S0, oraz θ = 0. Po całkowaniu nu-
merycznym powyższego układu i wyznaczeniu gęstości ładunku elektrycznego
przepływającego w impulsie roboczym q dla różnych wartości S, uzyskuje się
charakterystykę podstawową q = q(S) dla PECMM impulsami mikrosekundo-
wymi.
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3.7. OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI
MIKROKSZTAŁTOWANIA UNIWERSALNĄ

ELEKTRODĄ WALCOWĄ

W opinii autora przedstawione modele są wystarczające do opisu procesu
mikroobróbki elektrochemicznej. Dlatego też na podstawie powyższych modeli
opracowane zostało oprogramowanie do symulacji 3D-ECMM z zastosowaniem
charakterystyki q(S).

Danymi wejściowymi do symulacji obróbki są: kształt powierzchni obra-
bianej, średnica i trajektoria elektrody, parametry elektryczne i kinematyczne
procesu 3D-ECMM. Kształt powierzchni półfabrykatu może zostać wprowa-
dzony jako chmura punktów, plik formatu STL lub płaszczyzna równoległa do
płaszczyzny X-Y. Natomiast trajektoria elektrody może zostać zdefiniowana
przez współrzędne wierzchołków łamanej, wzdłuż której ma poruszać się elek-
troda robocza oraz współrzędne końców odcinka. Uzyskane wyniki symulacji
mogą zostać zapisane w postaci chmury punktów lub pliku STL. Program
umożliwia również obliczenie charakterystyki podstawowej q(S) dla zadanych
warunków obróbki.

Na podstawie oprogramowania możliwe jest obliczenie grubości usuniętego
naddatku a oraz błędów kształtu na granicy kolejnych przejść elektrody dla do-
wolnego kształtu powierzchni obrabianej, a także weryfikację zaprojektowanej
trajektorii elektrody roboczej (rys. 3.9). Opracowany program umożliwia prze-
prowadzenie symulacji mikrokształtowania elektrochemicznego dla dowolnego
modelu przedmiotu obrabianego. Należy również podkreślić otwartą architek-
turę oprogramowania, co pozwala na łatwość modyfikacji lub wprowadzenie
innych modeli opisujących ilość usuniętego naddatku.

Prezentowane w dalszej części pracy wyniki symulacji obróbki elektroche-
micznej elektrodą uniwersalną zostały wykonane z wykorzystaniem powyższego
oprogramowania.

3.8. WNIOSKI Z MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
PROCESÓW IMPULSOWEJ MIKROOBRÓBKI

ELEKTROCHEMICZNEJ

1. Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej jest problemem interdy-
scyplinarnym i obejmuje zagadnienia transportu na granicy faz, przebiegu
reakcji elektrochemicznych, zmiany potencjału elektrod, przepływu prądu
elektrycznego. Interdyscyplinarność tego zagadnienia powoduje, że w za-
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Rys. 3.9. Wyniki symulacji komputerowej obróbki powierzchni płaskiej wielokrotnym
przejściem ER, elektrolit: 10% NaNO3, prędkość przesuwu elektrody vp = 1, 2 mm/min,
średnica elektrody walcowej d = 0, 1 mm, szczelina międzyelektrodowa S = 30 µm, czas

impulsu ti = 100 ns, czas przerwy tp = 1000 ns, c/R = 0, 8; a) geometria zadania, b) wynik
symulacji dla U = 5 V, grubość usuniętego naddatku a = 5 µm; c) wynik symulacji dla

U = 9 V, grubość usuniętego naddatku a = 20 µm

leżności od celu modelowania rozważane jest na kilku poziomach szczegó-
łowości.

2. Ze względu na złożoność matematycznego opisu procesu PECMM w jego
najbardziej ogólnej postaci tworzy się prostsze modele cząstkowe, uwzględ-
niające jedynie najważniejsze czynniki występujące w danych warunkach
jego realizacji. Dla analizowanych odmian uproszczenia te polegają przede
wszystkich na uwzględnieniu jedynie procesów przejściowych (obróbka im-
pulsami nanosekundowymi) lub pominięciu wydzielania gazu w szczelinie
międzyelektrodowej (obróbka impulsami mikrosekundowymi).

3. Przedstawiony model mikrokształtowania elektrochemicznego impulsami
nanosekundowymi umożliwia analizę wpływu parametrów roztwarzania
na przebieg obróbki, wyjaśnienie mechanizmu lokalizacji roztwarzania oraz
obliczenie ładunku przepływającego przez szczelinę w trakcie pojedynczego
impulsu.
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4. W obróbce elektrochemicznej impulsami nanosekundowymi podstawowe
znaczenie dla lokalizacji lokalizacji procesy usuwania materiału ma całko-
wity czas ładowania PWE, który zależy od wielu wzajemnie powiązanych
czynników charakteryzujących dany układ elektrochemiczny. W aspekcie
technologii obróbki znaczenie mają wielkości nastawialne, tj.: napięcie
międzyelektrodowe U , grubość szczeliny międzyelektrodowej S czas im-
pulsu ti oraz współczynnik wypełnienia impulsu kw, jednak ich optymalne
wartości powiązane są z trudnymi do określenia właściwościami PWE (tj.
pojemność jednostkowa oraz gęstość prądu wymiany) oraz właściwościami
zasilacza impulsowego.

5. Przedstawiony jednowymiarowy model adiabatyczny procesu PECMM,
umożliwia obliczenie ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez
szczelinę podczas pojedynczego impulsu napięcia. W przypadku gdy czas
przerwy jest wystarczający dla całkowitego usunięcia produktów obróbki
ze szczeliny (Sh < 1), wyniki analizy lub symulacji komputerowej poje-
dynczego impulsu można uogólnić dla serii impulsów. Model może być
wykorzystany do określenia lub weryfikacji parametrów obróbki.

6. Przedstawione modele umożliwiają wyznaczenie charakterystyki q(S),
która może być wykorzystana do symulacji zmian kształtu w mikroobróbce
elektrochemicznej z zastosowaniem elektrody uniwersalnej.

7. Na podstawie przedstawionych modeli matematycznych opracowano opro-
gramowanie komputerowe do symulacji procesu 3D-ECMM, które umoż-
liwia przeprowadzenie symulacji dla dowolnego modelu przedmiotu obra-
bianego.



4. BADANIA DOŚWIADCZALNE
MIKROOBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Przeprowadzone badania ukierunkowane zostały na wyznaczenie powiązań
parametrów procesu mikrokształtowania elektrochemicznego ze wskaźnikami
użytkowymi obróbki. Szczególną uwagę poświęcono badaniom zależności q(S)
i opracowaniu technologii elektrochemicznego drążenia mikroelementów oraz
uzyskaniu podstawowych charakterystyk dla procesu 3D-ECMM.

4.1. METODYKA BADAŃ, METODY I TECHNIKA
POMIARÓW

W ramach pracy przeprowadzono następujące zakresy badań doświadczal-
nych PECMM:
– badania doświadczalne zależności ilości ładunku przepływającego przez
szczelinę q, od grubości szczeliny międzyelektrodowej S i napięcia między-
elektrodowego dla elektrolitów NaNO3 i H2SO4 oraz uzyskanie podstawo-
wych danych dla realizacji drążenia elektrochemicznego mikroelementów,

– badania podstawowych charakterystyk technologicznych procesu 3D-
ECMM dla trzech materiałów elektrod: Cu, WC i W .
Pierwsze dwie grupy badań przeprowadzono dla planów kompletnych dwu-

czynnikowych, przyjmując jako czynnik zmienny wartości S i U , natomiast ti,
tp czy rodzaj i właściwości elektrolitu przyjmowano jako stałe dla danej serii
(łącznie przeprowadzono cztery serie badań). W tym przypadku jako funkcję
obiektu badań przyjęto zależność:

q(S,U) = e(b0+b1·S+b2·U+b3·S·U+b4·S2+b5·U2). (4.1)

Natomiast badania podstawowych charakterystyk technologicznych procesu
3D-ECMM przeprowadzono na podstawie programów selekcyjnych, ortogonal-
nych i rotatabilnych [87,183]. Z dotychczasowych prac oraz z wyników mode-
lowania matematycznego wynika, że zależności określające związki pomiędzy
czynnikami badanymi i wynikowymi w obróbkach erozyjnych są nieliniowe.
W związku z tym jako funkcję obiektu badań przyjęto wielomian drugiego
stopnia:

yi = bo +
n∑

i=1
bxi +

m∑
i=1,j=1

bxixj (4.2)



115

gdzie: yi – i-ty czynnik wynikowy, bo, bi, bij – współczynniki funkcji, n – liczba
czynników badanych, xi, xj – zakodowane wartości czynników badanych.

Opracowanie wyników badań obejmowało: wyznaczenie współczynników
regresji oraz ocenę ich istotności, ocenę dokładności pomiarów oraz ocenę
adekwatności funkcji obiektu badań. Wszystkie analizy statystyczne zostały
przeprowadzone przy założeniu normalności rozkładu rozważanych zmiennych
losowych [200]. W przypadku gdy funkcja obiektu badań (4.2) była nieade-
kwatna lub w celu zmniejszenia błędów aproksymacji, jako funkcję obiektu
badań stosowano trójwarstwową sieć neuronową ze wsteczną propagacją błę-
dów. Do projektowania eksperymentu, uczenia sieci oraz opracowania wyników
badań wykorzystano oprogramowanie Matlab.

Wszystkie badania przeprowadzono na stanowiskach badawczych zbudo-
wanych ze współudziałem autora w ramach realizacji projektów [149, 150].
Warto podkreślić, że ich rozwój był procesem wieloletnim (lata 2006–2012)
[136, 137, 205, 208, 209] i w warunkach krajowych miał pionierski charakter.
Dlatego też zebrane w tym zakresie doświadczenia należy zaliczyć do jednych
z istotnych osiągnięć prowadzonych prac.

W trakcie badań mierzono lub obliczono następujące parametry:
– napięcie międzyelektrodowe U mierzone multimetrem cyfrowym z dokład-

nością do 0, 01 V podłączonym pomiędzy elektrodą roboczą a przedmiotem
obrabianym. Zmiany przebiegu napięcia w trakcie obróbki rejestrowano na
oscyloskopie Tektronix TDS3032C,

– zmiany napięcia U i natężenia prądu I w trakcie obróbki rejestrowano na
rejestratorze cyfrowym NI USB-5133, oscyloskopie Tektronix TDS7154B
lub TDS3032C z wykorzystaniem m.in. sądy prądowej Tektronix TCP202,

– prędkość przesuwu elektrody roboczej vp (vf ) nastawiano za pomocą ukła-
dów sterowania stanowiących integralną część obrabiarki,

– przewodność κ i temperaturę elektrolitu Te mierzono z użyciem solomierza
C-105 z dokładnością 1–2%,

– współczynnik elektrochemicznej obrabialności materiału ηkv obliczano na
podstawie ilorazu ∆V

δq , gdzie ∆V – objętości usuniętego naddatku oraz ∆q
– ilości ładunku, który przepłynął w tym czasie przez szczelinę międzyelek-
trodową,

– grubość usuwanego naddatku a odczytywana była na podstawie profilogra-
mów powierzchni obrobionej, jako różnica wysokości powierzchni bazowej
w stosunku do powierzchni po obróbce,

– wydajność objętościową obróbki Vw obliczano na podstawie objętości usu-
niętego materiału oraz czasu obróbki. W zależności od możliwości, objętość
usuniętego materiału wyliczano na podstawie wykonanych profilogramów
powierzchni lub ubytku masowego,
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– właściwości stereometryczne powierzchni mierzono profilometrem TOPO-
01P, a ich analizę przeprowadzono zgodnie z PN-ISO 4288:1997,

– określone wymiary elektrod i powierzchni obrabianych mierzono na podsta-
wie zdjęć wykonanych elektronowym mikroskopem skaningowym (Quanta
3D FEI, Philips XL30 ESEM) lub kamerą mikroskopową Moticam 2300,
wykorzystując oprogramowanie Motic Images Plus.
Dodatkowe, specyficzne założenia związane z realizacją poszczególnych ba-

dań zostaną przedstawione w ramach opisu realizacji badań doświadczalnych.

4.2. BADANIA DOŚWIADCZALNE ZALEŻNOŚCI
GĘSTOŚCI ŁADUNKU OD GRUBOŚCI SZCZELINY

I NAPIĘCIA MIĘDZYELEKTRODOWEGO

4.2.1. METODYKA BADAŃ

W aspekcie przeprowadzonych analiz teoretycznych założono następujący
główny cel badań: znalezienie funkcji q(S,U) opisujących zmiany gęstości ła-
dunku w funkcji grubości szczeliny międzyelektrodowej, dla wybranego zakresu
wartości napięcia międzyelektrodowego.

Znalezienie tych zależności pozwala na sformułowanie wniosków dotyczą-
cych powiązań pomiędzy czynnikami procesu, tj.: grubość szczeliny międzyelek-
trodowej S, napięcie międzyelektrodowe U oraz czas impulsu ti, a lokalizacją
procesu roztwarzania. Z punktu widzenia technologa prawidłowa interpretacja
tych informacji umożliwi również dobór parametrów obróbki pozwalających
uzyskanie określonej dokładności kształtowania wyrobu.

Badania polegały na nastawieniu szczeliny międzyelektrodowej S na wy-
maganą wartość i usunięciu niewielkiej objętości materiału. Gęstość ładunku
q została obliczona na podstawie zarejestrowanych przebiegów I(t) zastosowa-
niem przybliżenia przedstawionego na rysunku 4.1. Aby zminimalizować wpływ
odchyleń amplitudy natężenia prądu związanych z transportem masy, oblicze-
nia wykonano na podstawie średniej wartości natężenia prądu I z pierwszych
10 impulsów.

Badania zostały przeprowadzone dla następujących czynników wejściowych:
– napięcie międzyelektrodowe U = 6–50 V,
– grubość szczeliny międzyelektrodowej S = 10–200 µm.

Przeprowadzono cztery serie badań dla dwóch rodzajów elektrolitu. Jako
elektrolity stosowane były wodne roztwory: NaNO3 – stężenia 5%, 10% i 15%;
H2SO4 – stężenie 0, 1M. Każda z serii obejmowała 48 pomiarów. W trakcie ba-
dań sprawdzane były właściwości badanych elektrolitów (pH, stężenie, konduk-
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Rys. 4.1. Sposób obliczenia ładunku w pojedynczym impulsie prądowym wykorzystany
w określeniu zależności q(S)

(a) (b)

Rys. 4.2. Etapy przygotowania matrycy próbek z izolacją bocznej powierzchni: a) stalowa
kaseta na próbki, b) próbki osadzone w kasecie, c) matryca próbek zalana żywicą

chemoutwardzalną, d) gotowa matryca (po szlifowaniu) z odkrytą powierzchnią czołową
próbek (a) oraz wymiary i kształt próbki do badań (b)

tywność, temperatura). Jako materiał badany przyjęto stal 304. Aby zapewnić
jednoznaczność otrzymanych wyników, badania zostały przeprowadzone na
próbkach z izolowaną powierzchnią boczną (roztwarzanie jedynie powierzchni
czołowej) (rys. 4.2). Obrabiana powierzchnia miała średnicę 1 mm (o 0, 2 mm
mniejszą niż średnica elektrody). Izolacja powierzchni bocznej została zapew-
niona przez zastosowanie specjalnej stalowej kasety, w której osadzano próbki,
następnie zalewano żywicą i szlifowano w celu odsłonięcia powierzchni czoło-
wej. Pozostałe czynniki stałe w trakcie badań to czas impulsu ti = 1 µs i czas
przerwy tp = 10 µs.

Przed przystąpieniem do właściwych badań przeprowadzono próby mające
na celu określenie czasu obróbki t. Badania te były prowadzone na nieizolowa-
nych próbkach. Uzyskanie dla czasu obróbki t = 60 s wyniki charakteryzowały
się bardzo dużą rozpiętością (rys. 4.3). Ponadto, opracowana na podstawie
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Rys. 4.3. Obrazy SEM powierzchni obrobionych elektrodą o średnicy 1.2 mm; parametry
obróbki: U = 28 V, ti = 5 µs, tp = 50 µs, szczelina początkowa S0 = 30 µm,

czas obróbki: 60 s

Rys. 4.4. Porównanie zależności grubości usuniętego naddatku od grubości początkowej
szczeliny międzyelektrodowej i krzywej j(S) dla następujących parametrów obróbki:
elektrolit wodny r-r NaNO3 o stężeniu 10%, napięcie międzyelektrodowe U = 18 V,

ti = 5 µs, ti/tp = 1/6, czas obróbki t = 60 s. Kolor czerwony: naddatek usunięty tylko na
obwodzie, kolor niebieski: naddatek usunięty na całej powierzchni obrabianej

otrzymanych w ten sposób wyników zależność j(S) (rys. 4.4) znacznie odbie-
gała od typowej dla obróbki elektrochemicznej. Zaobserwowano spadek gęstości
prądu dla S < 100 µm, natomiast dla S < 30 µm obróbka była niemożliwa.
Pomimo że stosunek ti/tp dobrany był w taki sposób, aby zapewnić takie
same warunki roztwarzania w trakcie każdego impulsu, w szczególności dla
S < 100 µm, niedostateczna wymiana elektrolitu w szczelinie prowadzi do
nadmiernego wzrostu zanieczyszczania, generacji pęcherzyków gazu oraz tem-
peratury, a w rezultacie do przerwania procesu. Dlatego też dalsze badania
były prowadzone dla czasu obróbki t = 50 ms.
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4.2.2. ANALIZA ZALEŻNOŚCI q(S,U )

Współczynniki regresji otrzymanych zależności funkcyjnych q(S,U) zostały
przedstawione w tabeli 4.1. Wszystkie otrzymane zależności były adekwatne
na poziomie istotności 0, 05, obliczone współczynniki determinacji R2 > 0, 9,
a średniokwadratowe błędy aproksymacji < 5%, co wskazuje na dobre dopa-
sowanie otrzymanych funkcji do wyników pomiarów.

Tabela 4.1. Zestawienie współczynników funkcji q(S,U), oznaczenia zgodnie
z zależnością (4.1)

Elektrolit b0 b2 b3 b4 b5 b6

NaNO3 stężenie 5% –1,50 –8.74 0,25 –0,18 34,61 –0,005
NaNO3 stężenie 10% –1,27 –8.61 0,27 0,12 7,97 –0,006
NaNO3 stężenie 15% –1,02 –5,70 0,25 0,09 18,42 –0,005
H2SO4 stężenie 0, 1M : –1,45 –11.57 0,22 –0,12 39,52 –0,004

Rys. 4.5. Zależności q(S,U) dla wodnego r-r
NaNO3 o stężeniu 5%, ti = 1 µs, tp = 10 µs,

czas próby t = 50 ms

Rys. 4.6. Zależności q(S,U) dla wodnego r-r
NaNO3 o stężeniu 10%, ti = 1 µs, tp = 10 µs,

czas próby t = 50 ms

Na podstawie zależności przedstawionych na rysunkach 4.5–4.8 oraz współ-
czynników regresji (tabela 4.1) można sformułować wniosek, że gęstość ładunku
q rośnie przede wszystkim z kwadratem grubości szczeliny międzyelektrodo-
wej S. Natomiast wpływ napięcia międzyelektrodowego U na wartość q jest
wyraźny zwłaszcza dla S < 0, 1 mm, co zgodnie z zależnością (2.34) wskazuje,
że ma to związek z przyrostem temperatury w szczelinie międzyelektrodo-
wej oraz związaną z tym zmianą przewodności właściwej elektrolitu κ. Przy
analizie wartości współczynników bi dla otrzymanych zależności funkcyjnych
widać głównie różnicę w wartości współczynnika b5 – im większa jest jego
wartość, tym funkcja q(S,U = const) jest bardziej stroma. Wartość współczyn-
nika b5 wskazuje na stopień lokalizacji roztwarzania dla przyjętych warunków
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Rys. 4.7. Zależności q(S,U) dla wodnego r-r
NaNO3 o stężeniu 15%, ti = 1 µs, tp = 10 µs,

czas próby t = 50 ms

Rys. 4.8. Zależności q(S,U) dla wodnego r-r
H2SO4 o stężeniu 0, 1M , ti = 1 µs,
tp = 10 µs, czas próby t = 50 ms

Rys. 4.9. Zależności q(S,U = const) dla
różnych wartości napięcia

międzyelektrodowego U ; elektrolit: wodny r-r
NaNO3 o stężeniu 5%, ti = 1 µs, tp = 10 µs

Rys. 4.10. Zależności q(S,U = const) dla
różnych wartości napięcia

międzyelektrodowego U ; elektrolit: wodny r-r
NaNO3 o stężeniu 15%, ti = 1 µs, tp = 10 µs

obróbki. W analizowanych przypadkach najlepsza lokalizacja roztwarzania
występuje podczas obróbki z zastosowaniem wodnego roztworu NaNO3 o stę-
żeniu 5% oraz H2SO4.

Na podstawie zależności q(S,U = const) (rys. 4.9–4.10) przeprowadzono
również analizę wpływu U oraz S na lokalizację procesu roztwarzania anodo-
wego. Na podstawie doświadczalnie otrzymanych wartości q obliczono średnią
prędkość roztwarzania vn w impulsie, zgodnie z zależnością:

vn = q · ηkv

T
(4.3)

zakładając stałą wartość ηkv = 0, 03 mm3/As. Korzystając z zależności (2.36),
obliczono również wskaźnik lokalizacji roztwarzania:

n = logS2
S1

(
vn1
vn2

)
. (4.4)



121

Zestawienie otrzymanych danych dla wybranych zakresów grubości szcze-
liny międzyelektrodowej przedstawione zostało w tabelach 4.2–4.5.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że w przypadku gdy obróbka prowadzona
jest w zakresie ograniczeń transportu masy, lokalizacja roztwarzania rośnie
wraz z wartością U , ponieważ przy tej samej różnicy grubości szczeliny S2−S1,
stosunek prędkości roztwarzania vn1/vn2 rośnie wraz z U (wzrasta pochylenie
krzywej vn(S)).

Lokalizacja roztwarzania ma także ścisły związek z grubością szczeliny
międzyelektrodowej. Rozważając dwa zakresy różnic S2 − S1: 0, 01–0, 1 mm
i 0, 01–0, 02 mm, można zauważyć, że w drugim przypadku dv/dS jest większe.
Zakładając, że – wynikająca z kształtu PO i względnej kinematyki elektrod –
grubość szczeliny mierzona wzdłuż PO, będzie zawierała się w wyżej zamienio-
nych zakresach, w drugim przypadku dokładność obróbki będzie większa, m.in
ze względu na mniejsze różnice w prędkości roztwarzania dla Smin i Smax. Ma
to kluczowe znaczenie dla projektowania kształtu elektrody roboczej, ponieważ
w takim przypadku może on być zbliżony do ekwidystanty PO. W przypadku
braku możliwości uzyskania małej grubości oraz rozstępu grubości szczeliny,
korzystniej jest stosować mniejsze wartości napięcia międzyelektrodowego (wy-
stępują wtedy mniejsze różnice w prędkości roztwarzania).

Obliczenia wartości vn zostały wykonane dla ηkv = const, natomiast w ogól-
nym ujęciu ηkv = ηkv(i). Przyjęcie takiego założenia wynika m.in. z trudności
z wyznaczeniem takiej zależności dla ti < 100 µs. Dostępne w literaturze za-
leżności ηkv(i) wyznaczane są dla ti rzędu milisekund [213,230]. W przypadku
gdy wynikająca np. z kształtu PO grubość szczeliny wzdłuż powierzchni obra-
bianej będzie zmieniała się w szerokim zakresie, należy projektować technologię
obróbki w ten sposób, aby dla i < igr ηkv(i) → 0, czyli aby zależność ηkv(i)
była zbliżona do funkcji skoku jednostkowego (rys. 2.7). Należy dążyć do tego,
aby roztwarzanie elektrochemiczne zachodziło w możliwie wąskim przedziale
Smin–Sgr < Smax, równocześnie minimalizując wartość Smin.

W analizowanych przypadkach dv/ds 6= const, więc nie można dokonać
porównania obliczonych na podstawie zależności (4.4) wskaźników lokalizacji
n dla różnych zakresów szczeliny. Porównanie takie możliwe jest przez zdefinio-
wanie wskaźnika lokalizacji zależnością (2.40). Obliczenia wskaźnika lokalizacji
obróbki na podstawie aproksymacji funkcją q(S) = A

Sn zostały przedstawione
w [248].

Dla każdej wykonanej próby rejestrowano również zmiany natężenia prądu
w trakcie obróbki (t = 50 ms). Zaobserwowano, że średnie natężenie prądu
w impulsie maleje wraz z czasem roztwarzania. W aspekcie prowadzenia ob-
róbki spadek amplitudy natężenia prądu w czasie ma istotne znaczenie, dlatego
przeprowadzono analizę ilościową w tym zakresie. Zdefiniowano wskaźnik t10%
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Tabela 4.2. Zestawienie wyników obliczeń przeprowadzonych na podstawie zależności
q(S,U = const) dla NaNO3 o stężeniu 5%, S1 = 0, 01 mm, S2 = 0, 1 mm

U q1 q2 vn1 vn2 dv/dS vn1/vn2 n
[V ] [µC/mm2] [µC/mm2] [mm/s] [mm/s] [1/s]

6 0, 785 0, 458 0, 0021 0, 0012 0, 0099 1, 71 0, 234
9 1, 361 0, 758 0, 0037 0, 0021 0, 0183 1, 80 0, 254
12 2, 175 1, 156 0, 0059 0, 0032 0, 0309 1, 88 0, 275
15 3, 206 1, 625 0, 0087 0, 0044 0, 0479 1, 97 0, 295
18 4, 365 2, 105 0, 0119 0, 0057 0, 0685 2, 07 0, 317
25 6, 494 2, 810 0, 0177 0, 0077 0, 1126 2, 31 0, 364

Tabela 4.3. Zestawienie wyników obliczeń przeprowadzonych na podstawie zależności
q(S,U = const) dla NaNO3 o stężeniu 5%, S1 = 0, 01 mm, S2 = 0, 02 mm

U q1 q2 vn1 vn2 dv/dS vn1/vn2 n
[V ] [µC/mm2] [µC/mm2] [mm/s] [mm/s] [1/s]

6 0, 785 0, 719 0, 0021 0, 0020 0, 0179 1, 09 0, 126
9 1, 361 1, 240 0, 0037 0, 0034 0, 0330 1, 10 0, 134
12 2, 175 1, 972 0, 0059 0, 0054 0, 0554 1, 10 0, 141
15 3, 206 2, 892 0, 0087 0, 0079 0, 0856 1, 11 0, 149
18 4, 365 3, 909 0, 0119 0, 0107 0, 1244 1, 12 0, 159
25 6, 494 5, 755 0, 0177 0, 0157 0, 2015 1, 13 0, 174

Tabela 4.4. Zestawienie wyników obliczeń przeprowadzonych na podstawie zależności
q(S,U = const) dla NaNO3 o stężeniu 15%, S1 = 0, 01 mm, S2 = 0, 1 mm

U q1 q2 vn1 vn2 dv/dS vn1/vn2 n
[V ] [µC/mm2] [µC/mm2] [mm/s] [mm/s] [1/s]

6 1, 292 0, 885 0, 0035 0, 0024 0, 0123 1, 46 0, 164
9 2, 204 1, 475 0, 0060 0, 0040 0, 0221 1, 49 0, 174
12 3, 449 2, 254 0, 0094 0, 0061 0, 0362 1, 53 0, 185
15 4, 949 3, 159 0, 0135 0, 0086 0, 0542 1, 57 0, 195
18 6, 513 4, 061 0, 0178 0, 0111 0, 0743 1, 60 0, 205
25 8, 833 5, 212 0, 0241 0, 0142 0, 1097 1, 69 0, 229

Tabela 4.5. Zestawienie wyników obliczeń przeprowadzonych na podstawie zależności
q(S,U = const) dla NaNO3 o stężeniu 15%, S1 = 0, 01 mm, S2 = 0, 02 mm

U q1 q2 vn1 vn2 dv/dS vn1/vn2 n
[V ] [µC/mm2] [µC/mm2] [mm/s] [mm/s] [1/s]

6 1, 292 1, 221 0, 0035 0, 0033 0, 0194 1, 06 0, 082
9 2, 204 2, 077 0, 0060 0, 0057 0, 0346 1, 06 0, 086
12 3, 449 3, 241 0, 0094 0, 0088 0, 0567 1, 06 0, 090
15 4, 949 4, 639 0, 0135 0, 0127 0, 0845 1, 07 0, 093
18 6, 513 6, 090 0, 0178 0, 0166 0, 1154 1, 07 0, 097
25 8, 833 8, 208 0, 0241 0, 0224 0, 1705 1, 08 0, 106
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(rys. 4.11), który wskazuje na czas obróbki, po którym natężenie prądu w im-
pulsie maleje o 10%. Na podstawie porównania czasu t10% dla badanych grubo-
ści szczeliny międzyelektrodowej oraz wartości napięcia międzyelektrodowego
(rys. 4.12), można stwierdzić, że czas t10% jest odwrotnie proporcjonalny do
wartości napięcia międzyelektrodowego. Najmniejsze wartości t10% uzyskano
dla S = 0, 01 mm i S = 0, 02 mm, a wartości t10% dla napięcia międzyelek-
trodowego U = 10 V są wielokrotnie większe niż dla pozostałych badanych
wartości U . Podobny charakter miały zmiany t10% dla wszystkich badanych
elektrolitów.

Rys. 4.11. Przykładowa zależność I(t) oraz definicja wskaźnika t10% określającego czas po
którym natężenie prądu w impulsie spada o 10%

Rys. 4.12. Zmiany wskaźnika t10% wraz
z grubością szczeliny międzyelektrodowej S
i napięciem międzyelektrodowym U dla

elektrolitu elektrolitu NaNO3 o stężeniu 10%

Rys. 4.13. Zależność przyrostu temperatury
elektrolitu od napięcia międzyelektrodowego
U i szczeliny międzyelektrodowej S. Przyrost
policzono dla pojedynczego impulsu napięcia
ti = 1 µs ze wzoru κU2

ρCS2 ti, ρ, κ, C – gęstość,
przewodność i ciepło właściwe elektrolitu
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Spadek natężenia prądu w impulsie w trakcie obróbki ma ścisły związek
ze zmianą warunków roztwarzania anodowego. W wyniku przepływu prądu
przez szczelinę międzyelektrodową następuje wzrost temperatury elektrolitu
oraz związana z temperaturą oraz produktami roztwarzania zmiana właściwo-
ści fizycznych elektrolitu. Zgodnie z zależnością przedstawioną na rysunku 4.13,
dla napięcia międzyelektrodowego 5 V < U < 25 V i szczelin międzyelektrodo-
wych S < 0, 05 mm, następuje wyraźny wzrost temperatury elektrolitu, który
dla pojedynczego impulsu może wynosić nawet 15oC. Wzrost temperatury elek-
trolitu ma korzystny wpływ na lokalizację obróbki (wzrost gęstości prądu) –
pod warunkiem że nie zostanie przekroczona temperatura wrzenia. Można to
osiągnąć przez intensywną wymianę elektrolitu w szczelinie międzyelektrodo-
wej, co jest praktycznie niemożliwe dla mikrokształtowania elektrochemicznego,
lub prowadzenie procesu obróbki w sposób dyskretny (przerywanie obróbki
w celu wymiany elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej).

Z drugiej strony, przepływ prądu przez szczelinę międzyelektrodową powo-
duje wydzielanie produktów roztwarzania, z których wiodącą rolę odgrywa gaz
wydzielający się na katodzie i produkty roztwarzania na anodzie. Przeprowa-
dzono więc analizę fotografii powierzchni po obróbce (czas obróbki t = 50 ms,
a następnie powolne odsunięcie ER). Jak wynika z rysunku 4.14, na powierzchni
obrabianej osadzają się pęcherze gazowe, a ich liczba oraz rozmiar zależą od
parametrów roztwarzania. Najwięcej drobnych pęcherzyków występuje dla
U = 6 V, a ich liczba maleje wraz ze wzrostem napięcia międzyelektrodowego.
Wydaje się to sprzeczne z teorią roztwarzania anodowego, jednak można to
wytłumaczyć falą ciśnienia hydrodynamicznego, która pojawia się w momencie
załączenia zasilacza i powoduje wstępne przepłukanie szczeliny międzyelektro-
dowej. Jej intensywność jest wprost proporcjonalna do napięcia międzyelektro-
dowego.

Na podstawie przedstawionych powyżej rozważań można wnioskować, że
podstawowym problemem w trakcie mikroobróbki elektrochemicznej jest wy-
miana elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej. Potwierdziły to również
badania drążenia wgłębnego elektrodą walcową o średnicy D = 1, 2 mm.
Stwierdzono, że dla S < 0, 08 mm powierzchnia jest obrabiana jedynie na
obwodzie (rys. 4.15), natomiast dla S  0, 08 mm następuje roztwarzanie ca-
łej powierzchni. Dlatego też zdaniem autora efektywne prowadzenie obróbki
wymaga:
– doprowadzenia elektrolitu do szczeliny międzyelektrodowej przez otwór
w elektrodzie roboczej, co ogranicza zastosowanie praktycznie do kształ-
towania przedmiotów osiowo symetrycznych,

– prowadzenia procesu w sposób dyskretny poprzez wprowadzenie pakietowa-
nia impulsów i periodyczne przepłukiwanie szczeliny międzyelektrodowej.
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Rys. 4.14. Obrazy przedstawiające pęcherzyki gazu powstałe na powierzchni próbki po
50 ms roztwarzania, elektrolit: wodny r-r NaNO3 o stężeniu 10%, ti = 1 µs, tp = 10 µs [248]

Rys. 4.15. Obraz SEM oraz profil powierzchni próbki, parametry obróbki: elektrolit wodny
r-r NaNO3 o stężeniu 10%, napięcie międzyelektrodowe U = 18 V, ti = 5 µs, ti/tp = 1/6,
czas obróbki t = 60 s, grubość początkowej szczeliny międzyelektrodowej S = 20 µm

4.3. MIKROKSZTAŁTOWANIE ELEKTROCHEMICZE
Z OKRESOWYM PRZEPŁUKIWANIEM SZCZELINY

MIĘDZYELEKTRODOWEJ

Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim podrozdziale wnioskami, opraco-
wano system impulsowej obróbki dyskretnej. Została w tym celu skonstruowana
przystawka sprzętowa do zasilacza elektrochemicznego, synchronizująca perio-
dyczne ruchy elektrody z pakietami impulsów napięciowych [149], co pozwoliło
na realizację obróbki w następujących krokach:
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– dosunięcie elektrody roboczej na zadaną szczelinę roboczą S0 i załączenie
pakietu impulsów roboczych na zadany czas obróbki t,

– wyłączenie zasilacza i odsunięcie elektrody na odległość pozwalającą na
swobodne przepłukanie szczeliny międzyelektrodowej,

– dosunięcie elektrody roboczej na zadaną szczelinę roboczą S0 i załączenie
pakietu impulsów roboczych na zadany czas obróbki t.
Czas roztwarzania (długość pakietu impulsów) został dobrany na podsta-

wie wyznaczonego w poprzednim etapie badań wskaźnika t10%. Pomiar grubo-
ści usuniętego naddatku następował poprzez sprawdzenie współrzędnej styku
ERi PO. Ze względu na wydajność obróbki czynność ta była przeprowadzana
z częstotliwością znacznie mniejszą od częstotliwości pakietowania impulsów.
Kształt i wymiary elektrody roboczej zastosowanej w trakcie testów został
przedstawiony na rysunku 4.16.

Rys. 4.16. Kształt elektrody zastosowanej do weryfikacji systemu mikroobróbki,
elektrochemcznej, średnica elektrody: 1, 52 µm, elektroda pokryta jest warstwą złota

o grubości 100 µm

Rys. 4.17. Obrazy SEM powierzchni obrobionej elektrodą przedstawioną na rys. 4.16,
materiał obrabiany: stal 304, parametry obróbki: ti = 1 µs, tp = 6 µs, U = 9 V, czas

obróbki: 110 min, głębokość drążenia: 340 µm, obrabiany materiał: stal 304
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Rys. 4.18. Obrazy SEM powierzchni obrabianej elektrochemiczne pakietami impulsów
napięciowych o długości 0, 04 s, wycofanie elektrody co dziesięć pakietów, ustawienie

szczeliny międzyelektrodowej na zadaną wartość co dziesięć pakietów, głębokość drążenia:
400 µm, obrabiany materiał: stal 304

W trakcie badań zastosowano następujące parametry obróbki: napięcie
międzyelektrodowe: U = 9–15 V, grubość zadanej szczeliny międzyelektrodo-
wej S0 = 0, 01 mm, elektrolit: wodny roztwów NaNO3, 10% i 5%, temperatura:
30o C, parametry impulsów napięciowych: ti = 1 µs, tp = 10 µs. Jako mate-
riały obrabiane wybrano stal 4H13 oraz stal 304. Optymalizacja parametrów
pakietowania impulsów i przepłukiwania szczeliny międzyelektrodowej pozwo-
liła na osiągnięcie założonego celu. Otrzymane wyniki dla zoptymalizowanych
parametrów obróbki przedstawiono na rysunkach 4.17–4.18.

4.4. BADANIA DOŚWIADCZALNE
MIKROKSZTAŁTOWANIA ELEKTROCHEMICZNEGO

UNIWERSALNĄ ELEKTRODĄ WALCOWĄ

4.4.1. METODYKA BADAŃ

Badania doświadczalne mikrokształtowania elektrochemicznego uniwer-
salną elektrodą walcową (3D-ECMM) przeprowadzono w kinematyce przed-
stawionej na rysunku 4.19. Polegały one na pojedynczym przejściu elektrody
roboczej ponad powierzchnią obrabianą. Podstawowe cele tych badań to:
– określenie możliwości technologicznych opracowanego zasilacza do mikro-
bróbki elektrochemicznej ultrakrótkimi impulsami prądowymi,

– wyznaczenie podstawowych dla frezowania elektrochemicznego zależności
pomiędzy parametrami obróbki (ti i U) a grubością naddatku usuwanego
w pojedynczym przejściu elektrody roboczej a, gęstością prądu i oraz współ-
czynnikiem obrabialności elektrochemicznej ηkv,
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Rys. 4.19. Schemat przedstawiający sposób realizacji badań – pojedyncze przejście
elektrody, vp – prędkość przesuwu elektrody roboczej, L – długość rowka, a – grubość

usuniętego naddatku, S0 – grubość początkowej szczeliny międzyelektrodowej

– określenie możliwości zastosowania rożnych materiałów na elektrody robo-
cze.
Badania przeprowadzono zgodnie z zasadami planowania doświadczeń, dla

planu dwuczynnikowego pięciopoziomowego. Czynnikami badanymi były: czas
impulsu ti = 200–1000 ns i napięcie międzyelektrodowe U = 8–24 V, sto-
sunek ti/tp = 1/10. Jako czynniki wynikowe określono: grubość usuniętego
naddatku a, gęstość prądu i oraz współczynnik obrabialności elektrochemicz-
nej ηkv. Łącznie wykonano sześć serii badań, przyjmując jako stałe: prędkość
przesuwu elektrody roboczej (vp = 187, 5 µm/min i vp = 375 µm/min) oraz
materiał elektrody roboczej (miedź, wolfram oraz węglik wolframu). Pozosta-
łymi czynnikami stałymi były: średnica elektrody roboczej: D = 0, 2 mm,
długość rowka L = 1, 5 mm, materiał obrabiany: stal 304 (0H18N9), elektrolit:
wodny roztwór NaNO3, przewodność właściwa κ = 0, 0012 1/Ωmm, tempera-
tura elektrolitu Te = 25oC. W celu weryfikacji opracowanego oprogramowania
komputerowego dla każdej próby przeprowadzono również symulację obróbki.

4.4.2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH
3D-ECMM

Przykładowe zależności funkcyjne oraz obrazy SEM otrzymanych
powierzchni zostały przedstawione na rysunkach 4.20–4.27. Z otrzymanych
zależności wynika, że grubość usuniętego naddatku zależy od wartości napięcia
międzyelektrodowego U i czasu impulsu ti, a maksymalne wartości a ≈ 0, 2 mm.
Zwiększenie prędkości przesuwu vp zmienia charakter zależności a(U, ti) – ma
to związek z czasem oddziaływania na powierzchnię obrabianą (większa war-
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tość vp to krótszy czas roztwarzania), co poprawia ewakuację produktów reakcji
ze szczeliny międzyelektrodowej.

Porównanie wyników badań doświadczalnych z wynikami symulacji poka-
zuje zgodność opracowanego modelu z wynikami badań (przykład na rys. 4.21).
Pewne różnice mają związek z błędami oszacowania wartości ηkv, nieuwzględ-
nieniem w zastosowanym modelu wszystkich zmian właściwości elektrolitu
w szczelinie międzyelektrodowej (odzwierciedla się to zwłaszcza dla ti > 500 ns,
ponieważ ograniczenia transportu mają wpływ na wartość ηkv) oraz błędami
zamocowania elektrody w trakcie badań (mimośrodowe zamocowanie elek-
trody).

Rys. 4.20. Zależność grubości usuniętego
naddatku w pojedynczym przejściu elektrody

a od czasu impulsu ti i napięcia
międzyelektrodowego U , materiał ER: Cu,
D = 0, 2 mm, prędkość vp = 187 µm/s

Rys. 4.21. Porównanie grubości usuniętego
naddatku a w pojedynczym przejściu
elektrody – wyniki otrzymane z badań
i symulacji komputerowej, napięcie

międzyelektrodowe U = 16 V, materiał ER:
Cu, D = 0, 2 mm, prędkość vp = 187 µm/s

Analiza obrazów SEM wykonanych rowków wskazuje na wyraźne powią-
zanie lokalizacji roztwarzania z wartością napięcia międzyelektrodowego U ,
z tym że lokalizacja, która w tym przypadku może być oceniona na podsta-
wie szerokości rowka, maleje wraz ze wzrostem napięcia międzyelektrodowego
(rys. 4.23 i 4.25). Wynika to z zastosowanych czasów impulsu ti < 1 µs i jest
zgodne z wnioskami analizy literatury oraz modelowania matematycznego.

Otrzymane zależności gęstości prądu od parametrów obróbki są charaktery-
styczne dla obróbki elektrochemicznej. Gęstość prądu zależy przede wszystkim
od wartości napięcia międzyelektrodowego U i zmienia się w zakresie od kilku-
set mA/mm2 do ≈ 3 A/mm2. Relatywnie wysokie, jak na warunki roztwarzania
elektrochemicznego wartości i, wynikają z wymiarów obrabianej powierzchni
i wskazują, że proces roztwarzania zachodzi w stanie transpasywnym nawet
w przypadku, gdy ti = 200 ns i U < 10 V.
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Rys. 4.22. Zależność grubości usuniętego
naddatku w pojedynczym przejściu

elektrody a od czasu impulsu ti i napięcia
międzyelektrodowego U , materiał ER: W,
D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER

vp = 187 µm/s

Rys. 4.23. Porównanie powierzchni wgłębień
uzyskanych w wyniki pojedynczego

przejścia elektrody roboczej, materiał ER:
W, D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER
vp = 375 µm/s, ti = 600 ns, U = 6 V

(powierzchnia lewa) i U = 24 V
(powierzchnia prawa)

Rys. 4.24. Zależność grubości usuniętego
naddatku w pojedynczym przejściu

elektrody a od czasu impulsu ti i napięcia
międzyelektrodowego U , materiał ER: WC,
D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER:

vp = 187 µm/s

Rys. 4.25. Porównanie powierzchni wgłębień
uzyskanych w wyniki pojedynczego

przejścia elektrody roboczej, materiał ER:
WC, D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER
vp = 375 µm/s, ti = 600 ns, U = 6 V

(powierzchnia lewa) i U = 24 V
(powierzchnia prawa)

Obliczona na podstawie analizy sygnałów I(t) obrabialność elektroche-
miczna wzrasta wraz z ti i U (rys. 4.27). Dynamika tego wzrostu jest wyraźna
zwłaszcza dla ti > 500 ns, co wiąże się z grubością usuniętego naddatku
(rys. 4.22). Na podstawie charakteru tych zależności można stwierdzić, że dla
ti = 1000 ns, przyjętego współczynnika wypełnienia impulsu oraz prędkości
przesuwu ER nie występuje, związany z pomijanymi dla pojedynczego impulsu
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zmianami właściwości elektrolitu, efekt kumulacji produktów roztwarzania
(ciepło i gaz) w czasie obróbki.

Ze względu na wymiary uzyskanych wgłębień, nie udało się przeprowadzić
pomiarów struktury geometrycznej otrzymanych powierzchni. Dokonano jedy-
nie oceny wzrokowej wykonanych obrazów SEM. Wnioski w tym zakresie są
tożsame z wnioskami przedstawionymi w [77].

Rys. 4.26. Zależność średniej gęstości prądu i
od czasu impulsu ti i napięcia

międzyelektrodowego U , materiał ER: W,
D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER

vp = 187 µm/s

Rys. 4.27. Zależność średniej obrabialności
elektrochemicznej ηkv od czasu impulsu ti
i napięcia międzyelektrodowego U , materiał
ER: W, D = 0, 2 mm, prędkość przesuwu ER

vp = 187 µm/s

4.5. WNIOSKI Z BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH
MIKROKSZTAŁTOWANIA ELEKTROCHEMICZNEGO

1. Opracowano metodykę i przeprowadzono badania zależności q(S,U) w pro-
cesie PECMM. Na podstawie otrzymanych zależności funkcyjnych prze-
prowadzono analizę wpływu wybranych parametrów obróbki na lokalizację
roztwarzania anodowego. Uzyskane w tym zakresie wnioski wskazują na
poprawność przyjętej metodyki, więc może być ona z powodzeniem stoso-
wana do oceny danego układu elektrochemicznego w aspekcie dokładności
kształtowania.

2. Dokonana interpretacja zależności q(S,U = const) w aspekcie technolo-
gicznym potwierdziła, że podczas roztwarzania w warunkach ograniczeń
transportu masy, lokalizacja roztwarzania rośnie wraz z napięciem mię-
dzyelektrodowym U , a zmniejszenie grubości oraz rozstępu grubości szcze-
liny międzyelektrodowej korzystnie wpływa na dokładność kształtowania.
W przypadku braku możliwości uzyskania małej wartości oraz rozstępu
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S należy stosować mniejsze wartości napięcia międzyelektrodowego oraz
elektrolity pasywne. W ogólnym ujęciu należy dążyć do tego, aby proces
roztwarzania zachodził w możliwie wąskim przedziale Smin–Sgr < Smax,
równocześnie minimalizując wartość Smin.

3. Obliczony na podstawie relacji vn1/vn2 wskaźnik lokalizacji może służyć
porównaniu warunków roztwarzania tylko w tym samym zakresie grubości
S, natomiast obliczony na podstawie q(S) = A

Sn wykładnik n ma charakter
uniwersalny i może służyć porównaniu wpływu parametrów obróbki na
lokalizację roztwarzania, bez względu na grubość szczeliny międzyelektro-
dowej.

4. W celu określenia spadku natężenia prądu w trakcie ciągłego procesu
PECMM, zdefiniowano i wyznaczono wskaźnik t10%, czyli czas obróbki,
po którym średnie natężenie prądu w impulsie spadnie o 10%. Określono
zależność t10% od S i U oraz stwierdzono, że charakter tej zależności ma
związek ze zmianą warunków roztwarzania anodowego, a w szczególności
ze wzrostem temperatury elektrolitu i wydzielaniem gazu w szczelinie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wartość t10% jest ściśle powiązana
ze skuteczną wymianą elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej.

5. Opracowano i uruchomiono zsynchronizowany z ruchami ER system pa-
kietowania impulsów napięciowych, który został wykorzystany do elektro-
chemicznego mikrokształtowania z okresowym przepłukiwaniem szczeliny.
Zaproponowana synchronizacja umożliwia efektywną realizację drążenia
mikroelementów. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do opracowania
technologii wykonywania wybranych struktur mikrogeometrycznych o wy-
miarach charakterystycznych 10–1000 µm.

6. Wyznaczone zostały podstawowe charakterystyki mikrokształtowania elek-
trochemicznego z zastosowaniem uniwersalnej elektrody walcowej. Uzy-
skane zależności wiążą podstawowe wskaźniki procesu, tj. gęstość prądu
i współczynnik obrabialności elektrochemicznej z warunkami realizacji ob-
róbki. Otrzymane zależności grubości usuniętego naddatku a(U, ti) mogą
być wykorzystane do projektowania procesu 3D-ECMM i mogą być użyte
do budowy uściślonych modeli dla roboczej bazy danych technologicznych.



5. INTEGRACJA MIKROOBRÓBKI
ELEKTROCHEMICZNEJ
I ELEKTROEROZYJNEJ

Jedną z podstawowych wad mikroobróbki elektrochemicznej jest mała
dokładność kształtowania, związana z delokalizacją roztwarzania anodowego.
Z drugiej strony, proces ten charakteryzuje się relatywnie wysoką wydajnością
oraz pozwala na uzyskanie wysokiej jakości warstwy wierzchniej. Doświad-
czenia własne oraz analiza literatury z zakresu mikrotechnologii wytwarzania
doprowadziły do opracowania koncepcji integracji mikrotechnologii elektro-
chemicznej i elektroerozyjnej w ramach jednej obrabiarki. W odróżnieniu od
przedstawionych w podrozdziale 2.6 przykładów integracji, korzyści wynikające
z opracowanej koncepcji to zwiększenie wydajności (w odniesieniu do mikro-
kształtowania elektroerozyjnego) oraz poprawa dokładności (w porównaniu
z mikrokształtowaniem elektrochemicznym).

Szczegółowa charakterystyka mikroobróbki elektrochemicznej została
przedstawiona w poprzednich rozdziałach. Poniżej, w celu uzasadnienia in-
tegracji wspomnianych wyżej technologii, zostanie scharakteryzowane mikro-
kształtowanie elektroerozyjne, co umożliwi uzasadnienie połączenia obu tych
procesu w sekwencyjny proces realizowany na jednej obrabiarce.

5.1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU
MIKROOBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

W obróbce elektroerozyjnej naddatek usuwany jest z przedmiotu obrabia-
nego w wyniku zjawisk towarzyszących wyładowaniom elektrycznym (paro-
wanie, topienie i rozrywanie materiału) w obszarze pomiędzy przedmiotem
obrabianym a elektrodą roboczą. Elektroda robocza i przedmiot obrabiany
podłączone są do generatora impulsów napięcia elektrycznego, a obszar mię-
dzy nimi wypełniony jest dielektrykiem ciekłym lub gazowym.

Ze względu na nierówności powierzchni elektrod zmienną grubość szcze-
liny oraz niejednorodności ośrodka wypełniającego szczelinę po przyłożeniu
napięcia pomiędzy elektrodami powstaje niejednorodne i zmienne w czasie
pole elektryczne o znacznym natężeniu (105–107 V/cm). Przy odpowiednio
wysokim natężeniu pola elektrycznego i napięciu granicznym Ug następuje
przebicie elektryczne i zachodzi zimna emisja elektronów z katody. Elektrony
są przyspieszane w polu elektrycznym i na skutek zderzeń powodują jonizację
dielektryka. Powstaje tzw. fala jonizacyjna, która po pewnym czasie osiąga
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powierzchnię anody (zwykle jest to przedmiot obrabiany). Tworzy się wąski
kanał plazmowy wypełniony jonami i elektronami. Plazma w kanale posiada
dobrą przewodność elektryczną i dzięki temu może rozwinąć się właściwe wyła-
dowanie elektryczne, czyli krótkotrwały przepływ prądu w kanale wyładowania.
Podczas wyładowania temperatura plazmy rośnie do 6000–12000 K [157] i jej
energia cieplna zostaje przekazana do PO i ER. Powoduje to gwałtowny lo-
kalny wzrost temperatury materiału elektrod do wartości przekraczających
temperatury topnienia lub wrzenia materiału i w otoczeniu kanału wyładowa-
nia pewna objętość materiału obrabianego i elektrody zostaje odparowana lub
stopiona – powstaje tzw. krater erozyjny. Pozostały w kraterze metal krzep-
nie, tworząc na powierzchni cienką warstewkę o strukturze i właściwościach
innych od materiału rodzimego. Po wyładowaniu następuje dejonizacja kanału
międzyelektrodowego, i cykl powtarza się od początku w miejscu, w którym
istnieją najlepsze warunki do ponownej jonizacji przestrzeni międzyelektrodo-
wej. W wyniku postępującej erozji elektrycznej podczas kolejnych wyładowań,
w miarę dosuwania elektrody, następuje kształtowanie przedmiotu obrabia-
nego.

Równolegle z ubytkiem materiału na przedmiocie obrabianym następuje
erozja elektrody roboczej. Dla danego materiału elektrody jej zużycie zależy
istotnie od parametrów procesu, a szczególnie od charakterystyki czasowej
impulsów elektrycznych. Wprowadzenie w ostatnich latach adaptacyjnych sys-
temów sterowania oraz zastosowanie elektroerozyjnych generatorów tranzysto-
rowych umożliwiających w dość szerokim zakresie kształtowanie parametrów
impulsu napięcia, pozwoliło na zmniejszenie objętościowego zużycia elektrody
poniżej < 1%.

Oparty na wyładowaniach elektrycznych mechanizm usuwania naddatku
powoduje, że obróbka elektroerozyjna jest racjonalną alternatywą przy kształ-
towaniu elementów wykonanych z materiałów trudno obrabialnych klasycznymi
metodami, tj.: utwardzona stal, węgliki, stopy o wysokiej wytrzymałości, super-
twarde materiały przewodzące prąd elektryczny (np. materiały kompozytowe
na osnowie metalicznej, ceramika). Obróbka elektroerozyjna umożliwia wy-
konywanie z tych materiałów skomplikowanych, krzywoliniowych powierzchni
z dużą dokładnością (2 µm), co powoduje że jest ona stosowana np. do wytwa-
rzania narzędzi, form wtryskowych czy matryc.

W tabeli 5.1 przedstawiono porównanie klasycznego procesu EDM z mi-
kroobróbką elektroerozyjną EDMM. W EDM najmniejszą porcją usuwanego
materiału jest krater erozyjny. Aby proces obróbki elektroerozyjnej przebiegał
prawidłowo, ilość materiału usuniętego w pojedynczym wyładowaniu musi być
kontrolowana, ponieważ od rozmiaru krateru zależy rozdzielczość kształtowania
elektroerozyjnego, czyli dokładność obróbki oraz możliwości minimalizacji obra-
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Tabela 5.1. Porównanie klasycznego procesu EDM z mikroobróbką elektroerozyjną EDMM

EDM EDMM

Generator prądowy: tranzystorowy RC
Dielektryk: nafta, woda dejonizowana dielektryki na bazie nafty
Przepłukiwanie szczeliny: wewnętrzne, zewnętrzne brak
Materiał elektrody: miedź, grafit wolfram, węglik wolframu
Amplituda natężenia prądu: 0, 5–400 A 0, 1–10 mA
Napięcie zapłonu: 40–400 V 60–120 V
Czas impulsu: 10−6–10−3 s 10−9–10−6 s
Zużycie elektrody: < 5% nawet do 100%

bianych elementów. Ma to podstawowe znaczenie w aspekcie mikrokształtowa-
nia elektroerozyjnego. Na rozmiar krateru erozyjnego wpływa wiele czynników,
wśród których można wyróżnić: właściwości fizyczne materiału przedmiotu
i elektrody, rodzaj dielektryka, stan szczeliny międzyelektrodowej oraz wartość
energii pojedynczego wyładowania We:

We =
∫ te

0
Ue(t)Ie(t) dt (5.1)

gdzie: te – czas trwania wyładowania, Ue(t), Ie(t) – napięcie i natężenie prądu
podczas wyładowania. Napięcie podczas wyładowania jest w granicach 10–40 V,
jego dokładna wartość zależy od materiału elektrod oraz połączeń w obwo-
dzie zasilającym i ze względów technicznych jest trudna do kontrolowania.
Na energię wyładowania można wpływać przez zmianę czasu wyładowania
te oraz amplitudy prądu Ie. Badania doświadczalne wskazują, że ze względu
na konieczność zapewnienia odpowiedniej do przetopienia materiału obrabia-
nego gęstości mocy, zmniejszenie energii wyładowania powinno być związane
ze skróceniem czasu te. W przypadku gdy zmniejszana jest amplituda prądu
Ie, efektywność procesu maleje, ponieważ duża część energii wyładowania jest
rozpraszana w materiale obrabianym w postaci ciepła [128].

W EDMM jednym z kluczowych zagadnień jest więc ograniczenie energii
pojedynczego wyładowania, która powinna wynosić 10−6–10−7 J [180]. Można
to osiągnąć przez dobór odpowiednich parametrów impulsów elektrycznych.
Zależne są one m.in. od rodzaju generatora i jego możliwości technicznych.
W EDMM można zastosować generatory relaksacyjne (tzw. RC) lub tranzy-
storowe.

Generator relaksacyjny (RC) wytwarza impulsy na skutek cyklicznego ła-
dowania i rozładowywania kondensatora o pojemności C. Czas naładowania
i rozładowania kondensatora jest funkcją rezystancji, która zależy m.in. od
wartości rezystancji kanału plazmowego w momencie wyładowania i pojemno-
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Rys. 5.1. Zależność średnicy krateru
wyładowczego od teoretycznej częstotliwości
wyładowań dla zasilacza BP95, ti – czas

impulsu, I – amplituda natężenia prądu [236]

Rys. 5.2. Zależność średnicy krateru
wyładowczego od nastaw pojemności
kondensatora C i rezystancji R [236]

ści obwodu. Ze względu na na swoją konstrukcję generatory RC umożliwiają
uzyskanie czasu efektywnego wyładowania rzędu kilkudziesięciu nanosekund,
jednak częstotliwość tych wyładowań nie jest zbyt wysoka, co przekłada się na
niską wydajność obróbki. Brak możliwości kontrolowania przerwy pomiędzy
kolejnymi wyładowaniami zwiększa prawdopodobieństwo powstania kolejnych
wyładowań w tym samym obszarze, powodując lokalne termiczne uszkodzenie
materiału obrabianego [63,276].

Generatory tranzystorowe pozwalają na precyzyjne dobranie czasu oraz
kontrolowanie przebiegu poszczególnych wyładowań, a tym samym adaptacyjne
sterowanie procesem obróbki. Natomiast ich wadą jest praktycznie brak moż-
liwości minimalizacji energii impulsu, ponieważ ich konstrukcja uniemożliwia
szybkie rozłączenie układu energetycznego [138], co w świetle wcześniejszych
rozważań ogranicza zastosowanie do EDMM.

Porównanie rozdzielczości kształtowania dla generatora tranzystorowego
(typowy generator dla EDM) oraz generatora realaksacyjnego (RC) zaprojek-
towanego dla EDMM pozwala na sformułowanie ogólnego wniosku, że prawi-
dłowy dobór generatora oraz parametrów impulsów elektrycznych jest kluczowy
dla zwiększenia rozdzielczości obróbki elektroerozyjnej. Z badań własnych wy-
nika, że [236]:
– dla generatora tranzystorowego, w rozważanym przedziale badanych wielko-

ści średnica kraterów jest w zakresie 35–130 µm i zależy od czasu impulsu
i natężenia prądu wyładowania (rys. 5.1),

– dla generatora RC można uzyskać średnice kraterów w zakresie 1–50 µm
i zależą one głównie od pojemności elektrycznej C, ponieważ energia wyłado-
wania jest zdeterminowana przez napięcie i pojemność elektryczną (rys. 5.2),
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(a) kratery erozyjne uzyskane z zasto-
sowaniem generatora BP95 dla nastę-
pujących parametrów: ti = 250 µs,
I = 1 A

(b) kratery erozyjne uzyskane
z zastosowaniem generatora RC,
teoretyczna energia wyładowania
Ew = 1, 212 µJ

Rys. 5.3. Obrazy SEM przedstawiające kratery erozyjne uzyskane z zastosowaniem
generatora tranzystorowego i generatora RC [236]

Rys. 5.4. Porównanie powierzchni wałka po obróbce zasilaczem tranzystorowym BP95
(fotografia lewa, ti = 25 µs, tp = 25 µs i I = 1 A) i zasilaczem RC (fotografia prawa,

U0 = 150 V , Ew = 55, 1 nJ), materiał obrabiany: miedź [236]

Powyższe wnioski zostały sformułowane na podstawie obrazów SEM, które
umożliwiają jedynie analizę wymiarów liniowych w płaszczyźnie przekroju
poprzecznego próbki. Nie pozwala to na określenie objętości usuniętego mate-
riału w pojedynczym wyładowaniu. Jak wynika z badań morfologii kraterów
przedstawionych w [167,168,182], ich głębokość jest równa ≈ 5% średnicy, co
uzasadnia zastosowanie pomiaru średnicy krateru na podstawie obrazów SEM
do oszacowania rozdzielczości obróbki.

Ze średnicą pojedynczego krateru wyładowczego skorelowana jest jakość
powierzchni, co wyraźnie widać z obrazów przedstawionych na rysunku 5.3
oraz porównania powierzchni wałka o średnicy 0, 4 mm, który został obrobiony
elektroerozyjne generatorem tranzystorowym oraz RC (rys. 5.4).

Z powyższych względów w EDMM najczęściej stosowane są generatory
oparte na układzie relaksacyjnym, ponieważ zastosowanie kondensatorów o ma-
łych pojemnościach (rzędu nF i pF) i odpowiedni dobór induktancji obwodu
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pozwala na ograniczenie czasu wyładowania � 1 µs [158]. Negatywnym skut-
kiem skrócenia czasu trwania pojedynczego wyładowania jest wielokrotnie
wyższe niż EDM zużycie elektrody roboczej, w niektórych zastosowaniach się-
gające nawet 100% [128].

Obecnie, w zależności od rodzaju stosowanego narzędzia i kinematyki ob-
róbki, można wyróżnić cztery kierunki rozwoju mikroobróbki elektroerozyj-
nej [1, 180]:
– mikrowycinane elektroerozyjne (WEDMM) – odmiana obróbki elektroero-
zyjnej, w której elektrodą jest cienki drut (nawet do 20 µm). Przedmiot
obrabiany mocowany jest na stole roboczym, który najczęściej przemiesz-
czany jest w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Ze względu na zużycie,
drut jest przewijany z prędkościami 0, 5–20 m/min,

– mikrodrążenie elektroerozyjne – kształtowanie odbywa się analogicznie do
drążenia elektrochemicznego – w wyniku odwzorowania kształtu elektrody
w przedmiocie obrabianym,

– mikrowiercenie elektroerozyjne – zastosowanie EDMM do wytwarzania
otworów o średnicach nawet do 5 µm,

– obróbka elektroerozyjna elektrodą uniwersalną (3D-EDMM) – podobnie jak
w 3D-ECMM kształt powierzchni obrabianej jest odwzorowaniem trajektorii
elektrody w przestrzeni 3D.
Zwiększone zużycie elektrody roboczej w EDMM ogranicza praktycznie

zastosowanie drążenia elektroerozyjnego do wykonywania prostych wgłębień
i otworów kształtowych. Dlatego też w aspekcie wytwarzania dowolnych struk-
tur trójwymiarowych (zwłaszcza do mikroformowania), największe możliwości
aplikacyjne daje zastosowanie elektrody cylindrycznej o jak najmniejszej śred-
nicy oraz sterowanie ruchami względnymi elektrody i przedmiotu w trzech
osiach. Poniżej przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka tej od-
miany EDMM.

5.2. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA MIKROOBRÓBKI
ELEKTROEROZYJNEJ UNIWERSALNĄ

ELEKTRODĄ WALCOWĄ

W mikroobróbce elektroerozyjnej elektrodą uniwersalną (3D-EDMM)
przedmiot obrabiany jest w wyniku odwzorowania trajektorii elektrody robo-
czej. Narzędzie charakteryzuje się prostym kształtem – najczęściej jest to pręt
o przekroju kołowym i średnicy 500 µm. Ze względu na niewielką sztywność
elektrody, często wykonuje się je bezpośrednio na obrabiarce, która wyposażona
jest w przystawkę do kształtowania elektrod (proces ten określany jest akro-
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nimem WEDM lub WEDG). Umożliwia to obróbkę elektrodami o średnicach
części roboczej < 50 µm.

W celu minimalizacji wpływu zużycia ER, w trakcie sterowania ruchem
elektrody wprowadza się algorytmy kompensujące jej zużycie. W większości
metod kompensacji stosowane są następujące rozwiązania [12–14,127,162,189,
274]:
– usuwanie naddatku warstwami o odpowiednio dobranej grubości,
– prowadzenie obróbki w taki sposób, aby następowało zużycie jedynie czoła
elektrody, co jest związane z odpowiednim doborem grubości usuwanej
warstwy (przy głębokości obróbki mniejszej od pewnej wartości granicznej,
następuje jedynie wzdłużne skrócenie elektrody bez zmiany jej kształtu),

– wprowadzenie dodatkowego ruchu względnego elektrody i przedmiotu obra-
bianego, kompensującego skracanie się elektrody.
Spełnienie powyższych wymagań zapewnia jedynie wzdłużne zużycie (skró-

cenie), czyli zawsze taki sam kształt ER przed obróbką kolejnej warstwy. Kom-
pensacja skrócenia elektrody po obróbce kolejnej warstwy odbywa się np. przez
dosuw elektrody w kierunku przedmiotu obrabianego o odległość ∆Z, wyli-
czoną z następującej zależności [274]:

Lw = ∆Z
(1 + υ · Sw/Se) (5.2)

gdzie:Lw – średnia grubość usuwanego naddatku w warstwie, Sw – pole
powierzchni warstwy, Se – pole powierzchni przekroju elektrody roboczej,
υ – objętościowe zużycie elektrody.

Algorytm kompensacji zużycia elektrody roboczej w 3D-EDMM umożliwia
kształtowanie z dokładnością ≈ ∆Z – mniejsza wartość ∆Z zapewnia wyższą
dokładność. Zmniejszenie ∆Z prowadzi do zwiększenia liczby obrabianych
warstw i znacznego obniżenia wydajności obróbki. Przykładowo, rozważając
obróbkę sześciennego wgłębienia o wymiarach 1 mm×1 mm×1 mm elektrodą
o średnicy D = 0, 2 mm i przyjmując czas obróbki jednej warstwy 1 min,
otrzymuje się:
– przy Lw = 0, 001 µm tobr = 1000 min (czyli Vw = 0, 001 mm3/min),
– przy Lw = 0, 005 µm tobr = 200 min (czyli Vw = 0, 005 mm3/min),
– przy Lw = 0, 01 µm tobr = 100 min (czyli Vw = 0, 01 mm3/min).

Jak widać z powyższych rozważań, obróbka 3D-EDMM z dokładnością
≈ 1–5 µm charakteryzuje się wyjątkowo niską wydajnością.

Projektując obróbkę, technolog zazwyczaj zakłada Lw = const dla wszyst-
kich warstw. Znane są więc wartości Sw, Se i υ, co pozwala na dobór war-
tości ∆Z dla każdej z warstw. Należy podkreślić, że wydajność procesu
3D-EDMM ograniczona jest nie tylko niską energią wyładowania, ale rów-
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nież strategią obróbki. Zastosowanie kompensacji zużycia elektrody powo-
duje, że obróbka 3D-EDMM nawet prostych kształtów liczona jest w godzi-
nach. W zależności od materiału obrabianego oraz zastosowanych parame-
trów obróbki, wydajność EDMM jest rzędu tysięcznych części milimetra sze-
ściennego, przykładowo: 0, 003 mm3/min [252]; 0, 001– 0, 02 mm3/min [73];
0, 0018 mm3/min [52]; 0, 0007–0, 003 mm3/min [269]; 0, 000125 mm3/min [274];
0, 0015–0, 0026 mm3/min [63]. Dla porównania, wydajność dla procesu ECMM
wynosi 2, 45 mm3/min [9]; ok. 6 mm3/min [51].

Podejmowane są więc próby zwiększenia wydajności 3D-EDMM przez opra-
cowanie nowych – bardziej efektywnych sposobów kompensacji zażycia narzę-
dzia (np. z zażyciem systemów wizyjnych), wprowadzenie drgań elektrody [53]
czy prowadzenie procesu w trzech zabiegach obróbki zgrubnej, kształtującej
i wykończeniowej [269]. Kolejne zabiegi różnią się grubością warstw (od 30 µm
w zabiegu obróbki zgrubnej do 2 µm dla obróbki wykończeniowej) oraz śred-
nią prędkością przesuwu elektrody roboczej (od 1 mm/min do 0, 1 mm/min).
Prowadzi to do zmniejszenia czasu obróbki o około 25–30%, jednak w dalszym
ciągu jest relatywnie długi. Przykładowo, czas wykonania wnęki o przekroju
poprzecznym w kształcie trójkąta równoramiennego o długości boku 900 µm
i głębokości 210 µm z zastosowaniem standardowej korekcji UWM wynosi
5, 5 godziny, a z zastosowaniem obróbki zgrubnej, kształtującej i wykończenio-
wej 3, 4 godziny.

5.3. KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA
SEKWENCYJNEJ TECHNOLOGII

ELEKTROCHEMICZNO-ELEKTROEROZYJNEJ
EC/ECDMM

W ostatnich latach powstało wiele koncepcji zastosowania mikroobróbki
elektrochemicznej i elektroerozyjnej, w ramach sekwencji kilku zabiegów wy-
konywanych na tej samej obrabiarce z wykorzystaniem tego samego narzędzia
oraz bez zmiany zamocowania przedmiotu [129,164,192,280]. Badania te pro-
wadzone są w celu opracowania technologii obróbki kompletnej składającej
się z kolejnych zabiegów obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej, umoż-
liwiających poprawę właściwości warstwy wierzchniej zmienionej w zabiegu
mikrokształtowania elektroerozyjnego.

Przedstawione w tabeli 5.2 porównanie możliwości, wad, zalet oraz obszarów
zastosowania technologii ECMM i EDMM, pozwala na sformułowanie wnio-
sku, że są to technologie wzajemnie komplementarne. Dlatego też opracowano
koncepcje hybrydowej technologii EC/EDMM, która polega na połączeniu obu
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Tabela 5.2. Porównanie obróbki elektroerozyjnej (EDMM) i elektrochemicznego (ECMM)

EDMM ECMM

Charakterystyka procesu

Materiał usuwany jest w wyniku wyładowań
elektrycznych między elektrodą roboczą a
przedmiotem obrabianym.

Materiał usuwany jest roztwarzaniem anodo-
wym impulsami napięciowymi.

Obróbce może być poddany każdy materiał przewodzący prąd elektryczny niezależnie od
jego twardości i innych właściwości mechanicznych. Duże podobieństwu kinematyczne obu
metod obróbki (drążenie, obróbka elektroda uniwersalną)

Zalety

Wysoka dokładność wymiarowo - ksztaltowa
(wysoka lokalizacja procesu usuwania nad-
datku) (< 5µm)

Brak zużycia elektrody, wysoka wydajność,
nie wprowadza istotnych zmian do warstwy
wierzchniej (w szczególności naprężeń we-
wnętrznych

Wady

Niska wydajność właściwa, duże zużycie
względne elektrody, naprężenia termiczne w
warstwie wierzchniej

Znacznie mniejsza lokalizacja usuwania nad-
datku, nierównomierność roztwarzania faz
strukturalnych materiału w wyniku heteroge-
niczności elektrochemicznej.

Zastosowanie

Wytwarzanie geometrycznych struktur trójwymiarowych, wytwarzanie mikrowykroii, ma-
tryc, form odlewniczych i form wtryskowych

przedstawionych mikroobróbek w sekwencyjny proces (rys. 5.5) oraz ich re-
alizację na jednym urządzeniu integrującym obie technologie. W porównaniu
z prezentowanymi rozwiązaniami [129, 164, 192, 280] celem zaproponowanego
połączenia jest redukcja wpływu wad obu technologii na wskaźniki technolo-
giczne, a w szczególności skrócenie czasu całkowitego obróbki [204,207,245,247].
Prace dotyczące tej koncepcji rozpoczęto w 2009 roku, czyli kilka lat przed
publikacją wyników prac [164, 192, 280]. Połączenie to może być realizowane
w następujących sekwencjach:
– ECMM⇒EDMM
– ECMM⇒EDMM⇒ECMM
w operacjach drążenia, wiercenia lub obróbki uniwersalną elektrodą walcową.
Jednak w aspekcie przedstawionych wcześniej wad oraz zalet frezowania elek-
trochemicznego i elektroerozyjnego najbardziej racjonalne wydaje się zastoso-
wanie tego połączenia do kształtowania trójwymiarowych mikropowierzchni
swobodnych w operacjach obróbki walcową elektrodą uniwersalną (3D-ECMM
i 3D-EDMM). W przypadku zastosowania sekwencji 3D-ECMM⇒3D-EDMM,
po usunięciu roztwarzaniem elektrochemicznym ok. 80% naddatku i uzyska-
niu mikrostruktury z dokładnością ok. 10–20 µm, pozostała część naddatku
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Rys. 5.5. Schemat ideowy hybrydowej mikrotechnologii z zastosowaniem sekwencji
EC/EDMM

usuwana jest elektroerozyjnie i otrzymuje się żądany kształt końcowy z dokład-
nością 1–5 µm. Zasadniczym efektem tej sekwencji jest radykalne skrócenie
całkowitego czasu obróbki, gdyż wydajność właściwa 3D-ECMM jest 10–100-
krotnie większa od wydajności 3D-EDMM. Należy zaznaczyć, że w ECMM
nie występuje zużycie elektrody roboczej/narzędzia, dlatego obróbka EDMM
może być prowadzona z użyciem tej samej elektrody (bez potrzeby jej wy-
miany). Przejście do zabiegu EDMM wymaga jedynie zmiany cieczy robo-
czej z elektrolitu na dielektryk, np. wodę, oraz przełączenia generatora na
inny tryb pracy. W szczególnych przypadkach mikrotechnologii może wystąpić
wymaganie minimalnych zmian właściwości warstwy wierzchniej po obróbce,
a zwłaszcza wyeliminowanie naprężeń własnych oraz warstwy przetopionej po
EDMM, wówczas celowym będzie zastosowanie sekwencji EDMM⇒ECMM
lub ECMM⇒EDMM⇒ECMM.

Z charakterystyki zaproponowanego procesu EC/EDMM wynika, że jego
realizacja zależy od znalezienia odpowiednich rozwiązań technicznych i pro-
gramowych, pozwalających na integrację algorytmów obróbki elektrochemicz-
nej i elektroerozyjnej w ramach jednej obrabiarki. Zarówno w obrabiarkach
elektroerozyjnych, jak i elektrochemicznych można wyróżnić zbliżone układy
funkcjonalne (rys. 5.6). Ich charakterystyka w aspekcie konstrukcji obrabiarki
do hybrydowej technologii sekwencyjnej 3D-EC/EDMM została przedstawiona
w [150, 245, 247]. Wskazuje ona, że podstawowym problemem integracji mi-
krotechnologii ECMM i EDMM w ramach jednej obrabiarki jest zapewnienie
wspólnego zamocowania przedmiotu obrabianego i elektrody roboczej dla obu
realizowanych procesów. Wymaga to rozwiązania następujących problemów
technicznych [245]:
– wymiany cieczy roboczej w strefie obróbki: ze względu na całkowicie od-
mienną charakterystykę cieczy roboczej konstrukcja układu obiegu cieczy
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roboczej musi zostać oparta na dwóch niezależnych układach (zbiornik,
pompa, elementy hydrauliczne, filtracja i stabilizacja właściwości). Pod-
stawowym problemem jest etap wymiany elektrolit–dielektryk–elektrolit.
Założenie obróbki przedmiotu w tym samym zamocowaniu wymaga opra-
cowania sposobu przepłukania strefy obróbki, aby uniknąć mieszania się
dielektryka z elektrolitem, co w efekcie może uniemożliwić dalsze prowadze-
nie obróbki, lub zastosowania dielektryków na bazie wody dejonizowanej,

– integracji technologii 3D-EC/EDMM z systemem CAD/CAM, w celu re-
alizacji sekwencji obu zabiegów w ramach jednego programu sterującego
(zapewnienie wspólnego układu współrzędnych).

Rys. 5.6. Schemat funkcjonalny hybrydowej obrabiarki do
elektrochemiczno-elektroerozyjnego kształtowania mikroelementów

Efektywne prowadzenie sekwencji mikroobróbki elektrochemicznej i elek-
troerozyjnej wymaga również rozwiązania wielu problemów technicznych, tj.:
sposób zamocowania narzędzia i przedmiotu, przygotowanie półfabrykatu i na-
rzędzia (przed obróbką lub w trakcie, np. kształtowanie narzędzia podczas
obróbki w 3D-EDMM), komputerowe wsparcie projektowania procesu techno-
logicznego (dobór parametrów procesu, CAM) oraz konstrukcja odpowiedniego
oprzyrządowania technologicznego. Rozwiązanie tych problemów umożliwia
efektywne wykorzystanie zalet mikrotechnologii EDMM i ECMM w ramach
sekwencyjnej metody wytwarzania geometrycznych struktur trójwymiarowych,
wytwarzania mikronarzędzi skrawających, matryc, form odlewniczych i form
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wtryskowych. W związku z tym do podstawowych zadań związanych z opraco-
waniem technologii EC/ECDMM zaliczono:
– opracowanie metodyki uzyskania danych niezbędnych do projektowania
obróbki 3D-EDMM,

– opracowanie podstawowych charakterystyk technologicznych EDMM będą-
cych uzupełnieniem bazy danych dla mikrokształtowania elektrochemicz-
nego,

– opracowanie technologii wykonywania ER na tej samej obrabiarce, na której
będzie prowadzona obróbka (bez zmiany zamocowania),

– opracowanie podstaw komputerowego wspomagania projektowania sekwen-
cyjnej mikrotechnologii EC/EDMM,

– zaprojektowanie i wykonanie prototypu obrabiarki do realizacji sekwencji
mikroobróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej.

5.4. PODSTAWY DOŚWIADCZALNE
SEKWENCYJNEJ TECHNOLOGII

ELEKTROCHEMICZNO-ELEKTROEROZYJNEJ
EC/ECDMM

5.4.1. BADANIA DOŚWIADCZALNE PODSTAWOWYCH
CHARAKTERYSTYK TECHNOLOGICZNYCH

PROCESU 3D-EDMM

Głównym celem powyższych badań było określenie podstawowych dla pro-
cesu 3D-EDMM zależności technologicznych, czyli przede wszystkim zależności
zużycia elektrody υ od parametrów obróbki. Przeanalizowano również dokład-
ność obróbki oraz wyznaczono dane niezbędne do przeprowadzenia kompensacji
zużycia elektrody roboczej zgodnie z metodą Real-Time Wear Sensing [14].
Badania doświadczalne 3D-EDMM zostały przeprowadzone dla dwóch rodza-
jów elektrod wykonanych z miedzi (Cu) i węglika wolframu (WC) i polegały
na frezowaniu kwadratowej wnęki zgodnie z typowym dla frezowania elek-
troerozyjnego schematem przedstawionym na rysunku 5.7. Trajektoria ER
została dobrana zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w podrozdziale 5.5.3.
Łącznie zdejmowano 16 warstw (4 sekwencje po 4 warstwy). Po usunięciu
naddatku z danej warstwy, ER dosuwano w głąb materiału o wartość ∆Z,
wyliczoną z równania (5.2), przy wstępnym założeniu zużycia υ = 1%. Po
obróbce czterech kolejnych warstw dokonywano pomiaru skrócenia elektrody
∆L. W trakcie prób rejestrowano zmiany natężenia prądu w szczelinie. Ich
późniejsza analiza umożliwiła obliczenie współczynnika szybkości zużycia ER
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Rys. 5.7. Schemat przedstawiający ścieżki przejścia narzędzia podczas obróbki kolejnych
warstw elektrodą o średnicy 1, 2 mm

kn. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym opracowanym w trak-
cie projektu badawczego [150], z wykorzystaniem generatora elektroerozyjnego
BP95 Zakładu Automatyki Przemysłowej BP.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z teorią eksperymentu dla nastę-
pujących czynników badanych:
– dla elektrody Cu: czas impulsu ti = 50–250 µs, amplituda natężenia prądu
I = 2–6 A, współczynnik skuteczności drążenia N = 2–8,

– dla elektrody WC: czas impulsu ti = 25–575 µs, współczynnik skuteczności
drążenia N = 1–9.
Wybór zakresu czynników badanych uwarunkowany był dostępnym zasila-

czem elektroerozyjnym. Współczynnik skuteczności drążenia N charakteryzuje
przebieg obróbki elektroerozyjnej i definiowany jest jako iloraz liczby zadanych
impulsów Np(t) do liczby impulsów, dla których zaszły efektywne wyładowania
Ne(t) w czasie t (N = Np(t)

Ne(t) ).
W trakcie badań przyjęto następujące czynniki stałe:

– dla elektrody Cu: czas przerwy tp = 0, 1ti, średnica elektrody D = 1, 2 mm,
nominalna głębokość zagłębienia: dla Cu gn = 0, 5 mm (Lw = 0, 03125 mm),
dla WC gn = 0, 21 mm (Lw = 0, 014 mm), wymiary nominalne szerokości
wnęki an × an: dla Cu 4, 8 × 4, 8 mm, dla WC 2 × 2 mm, dosuw wgłębny
ER: ∆Z = 0, 031 mm, próg zwarcia: 5, dielektryk: Exxsol D80,
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– dla elektrody WC: czas przerwy tp = 100 µs, amplituda natężenia prądu
I = 1 A, średnica elektrody D = 0, 4 mm, nominalna głębokość zagłębienia:
gn = 0, 21 mm (Lw = 0, 014 mm), wymiary nominalne szerokości wnęki
an × an: 2× 2 mm, dosuw wgłębny ER: ∆Z = 0, 018 mm, próg zwarcia: 8,
przeprowadzono dwie serie badań: dla dielektryka Exxsol D80 oraz wody
dejonizowanej.
Próg zwarcia określa opóźnienie wycofania elektrody na skutek zwarć. Dla

obu elektrod przyjęto c/D = 0, 5 (c – odległość pomiędzy kolejnymi ścieżkami
elektrody, D – średnica elektrody), materiałem obrabianym była stal 304.

Czynnikami wynikowymi były następujące wielkości: współczynnik objęto-
ściowego zużycia elektrody υ, objętościowa wydajność obróbki Vw [mm3/min],
średnia głębokość zagłębienia g [mm], odchyłka głębokości ∆g = gmax −
gmin [mm], średnia szerokość zagłębienia a = a1+a2

2 (5.8), właściwości struktury
geometrycznej powierzchni (parametry wysokościowe i amplitudowe chropo-
watości 2D i 3D, parametr falistości powierzchni Wt).

Objętościowe zużycie elektrody υ obliczono z następującej zależności:

υ = VER

VP O
· 100%. (5.3)

Objętościowy ubytek elektrody VER w trakcie obróbki obliczano na pod-
stawie pomiaru jej skrócenia, natomiast objętościowy ubytek przedmiotu ob-
rabianego VP O obliczono na podstawie pomiaru ubytku masowego materiału
(dla zagłębień o wymiarach 4, 8 × 4, 8 mm) lub pomiaru głębokości wnęki
(dla zagłębień o wymiarach 2× 2 mm). Głębokość zagłębienia, jego odchyłki
oraz szerokości wnęki zostały obliczone na podstawie profili poprzecznych uzy-
skanych na profilometrze TOPO 01P. Profile wykonano w dwóch wzajemnie
prostopadłych przekrojach – zgodnie z kierunkami obróbki warstw 1–2 (X)
i 3–4 (Y ) (rys. 5.8). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, która
obejmowała m.in. analizę regresji. Przeprowadzono to zgodnie z metodyką
omówioną w podrozdziale 4.2. Poniżej przedstawione zostaną wnioski z prze-
prowadzonych badań, uwzględniające przede wszystkim informacje związane
z projektowaniem procesu 3D-EDMM.

Objętościowe zużycie elektrody roboczej zależy głównie od czasu impulsu
ti i amplitudy natężenia prądu I (rys. 5.9), natomiast wpływ N jest pomijalnie
mały (rys. 5.10). Dla elektrody Cu najmniejsze uzyskane zużycie υ = 0, 96%
dla ti = 150 µs, I = 6 A oraz N = 2. Wartość υ maleje wraz ze zwiększeniem
czasu impulsu i amplitudy natężenia prądu I.

Objętościowe zużycie ER przekłada się na głębokość zagłębienia (rys. 5.11).
W rozważanych przypadkach, projektując trajektorię ER do obliczenia ∆Z,
założono υ = 1%. Dla takiej wartości υ uzyskano g = 0, 525 mm – różnica
w stosunku do założonego wymiaru nominalnego wynika z nieuwzględnionej
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Rys. 5.8. Przykładowe profile zagłębień otrzymane dla skanowania profilometrem w osi X
i Y , parametry obróbki: czas impulsu ti = 250 µ, próg pracy N = 8, amplituda natężenia

prądu: I = 4 A

Rys. 5.9. Zależność zużycia objętościowego
elektrody roboczej υ od czasu impulsu ti

i amplitudy natężenia prądu I, materiał ER:
Cu, D = 1, 2 mm

Rys. 5.10. Zależność zużycia objętościowego
elektrody roboczej υ od czasu impulsu ti

i nastawionego progu pracy N , materiał ER:
WC, D = 0, 4 mm

Rys. 5.11. Zależność głębokości zagłębienia g
od czasu impulsu ti i amplitudy natężenia
prądu I, materiał ER: Cu, D = 1, 2 mm,
g – uzyskana głębokość, gn = 0, 5 mm –

wymiar nominalny

Rys. 5.12. Zależność głębokości zagłębienia g
od czasu impulsu ti i nastawionego progu
pracy I, materiał ER: WC, D = 0, 4 mm,
g – uzyskana głębokość, gn = 0, 21 mm –

wymiar nominalny
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przy projektowaniu trajektorii grubości szczeliny międzyelektrodowej (S ≈
0, 3 mm).

Szerokość zagłębienia a zależy przede wszystkim od amplitudy natężenia
prądu I i współczynnika skuteczności drążenia N . Wynika to z algorytmu
regulacji grubości szczeliny międzyelektrodowej zależnego od N oraz rosnącej
zależności grubości szczeliny od amplitudy natężenia prądu. Z rysunków 5.13
i 5.14 wynika również związek uzyskanej szerokości wnęki od objętościowego
zużycia elektrody roboczej υ. Dla υ ≈ 1% wartości a są wynikiem nastaw
zasilacza, ponieważ najmniejsze wartości υ uzyskano dla największych warto-
ści amplitudy natężenia prądu I. Wtedy też występuje największa grubość
szczeliny międzyelektrodowej – stąd a > an. Natomiast dla υ > 1% uzyskano
a < an, co jest wynikiem nierównomiernego zużycia elektrody (poza skróce-
niem następuje zaokrąglenie krawędzi ER).

Rys. 5.13. Zależność średniej szerokości
zagłębienia a od objętościowego zużycia
elektrody roboczej υ, materiał ER: Cu,
D = 1, 2 mm, a – uzyskana szerokość,
an = 4, 8 mm – wymiar nominalny

Rys. 5.14. Zależność średniej szerokości
zagłębienia a od objętościowego zużycia
elektrody roboczej υ, materiał ER: WC,
D = 0, 4 mm, a – uzyskana szerokość,
an = 2 mm – wymiar nominalny

Objętościowa wydajność obróbki zależy głównie od czasu impulsu i ampli-
tudy natężenia prądu. Wraz ze wzrostem wartości tych parametrów następuje
wzrost energii w pojedynczym impulsie, co ma również wpływ na ilość wyero-
dowanego materiału w pojedynczym wyładowaniu.

Uzyskane wartości objętościowego zużycia elektrody roboczej υ dla obróbki
w wodzie dejonizowanej przekraczają 20%, co praktycznie uniemożliwia prowa-
dzenie efektywnego mikrofrezowania 3D-EDMM dla zastosowanego w trakcie
badań generatora. Należy jednak zauważyć, że obróbka w dielektryku na ba-
zie wody dejonizowanej wskazuje, że istnieje możliwość otrzymania lepszej
jakości powierzchni. Dokładna analiza profilogramów powierzchni obrobio-
nych w dielektryku na bazie nafty i wodzie dejonizowanej wskazuje na pewien
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udział roztwarzania elektrochemicznego w mechanizmie usuwania naddatku.
Wierzchołki chropowatości powierzchni obrobionej w wodzie dejonizowanej są
bardziej zaokrąglone, jest ich znacznie mniej, a nośność tych powierzchni jest
korzystniejsza. Można więc uważać, że zachodzi proces hybrydowej obróbki
elektroerozyjno-elektrochemicznej.

Na podstawie zarejestrowanych przebiegów prądowych obliczono współ-
czynnik kn opisujący objętościową szybkość zużycia elektrody roboczej. Obli-
czeń dokonano zgodnie z następującym wzorem:

kn = V er1−4
t1−4N1−4

+ V er5−8
t5−8N5−8

+ V er9−12
t9−12N9−12

+ V er13−16
t13−16N13−16

(5.4)

gdzie: V erm−n – objętościowy ubytek elektrody podczas obróbki warstw od
m − n, t1−4 – czas obróbki warstw od m − n, Nm−n – średni współczynnik
skuteczności obróbki obliczony na podstawie analizy przebiegów prądowych
i = 1, 5, 9, 13, j = 4, 8, 12, 16 – numery obrabianych warstw. Współczynnik kn

opisuje nachylenie prostej VER(tN ) – przedstawiającej zmiany objętości elek-
trody w czasie skutecznych wyładowań. Może on zostać wykorzystany do kom-
pensacji skrócenia elektrody roboczej zgodnie z przedstawioną w podrozdziale
5.5.3 metodą Real-Time Wear Sensing (5.9). Z zależności przedstawionych na
rysunku 5.15 wynika, że wartość kn zależy przede wszystkim od czasu impulsu
ti i amplitudy natężenia prądu I.

Rys. 5.15. Porównanie zależności VER(tN ) dla ti = 50 µs, ti = 150 µs i ti = 250 µs,
amplituda natężenia prądu I = 4 A, materiał ER: Cu, D = 1, 2 mm
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5.4.2. BADANIA DOŚWIADCZALNE KSZTAŁTOWANIA
MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH

Możliwości zmniejszenia wymiarów przedmiotów wykonywanych opera-
cjami ECMM i EDMM zależą zarówno od właściwego doboru parametrów
procesu, jak i wymiarów narzędzia. Im mniejsza średnica elektrody, tym więk-
sza rozdzielczość oraz dokładność kształtowania przedmiotu (należy mieć na
uwadze, że wraz ze zmniejszaniem średnicy wzrasta zużycie liniowe ER).

W przypadku 3D-ECMM i 3D-ECMM najczęściej wykonuje się stopnio-
waną ER o prostym walcowym kształcie na tym samym stanowisku, na którym
prowadzona jest dalsza obróbka (bez zmiany zamocowania narzędzia). Pozwala
to na prowadzenie procesu 3D-ECMM i 3D-EDMM elektrodami o średnicy
< 0, 1 mm. Dlatego też integralną częścią opracowania technologii 3D-ECMM
i 3D-EDMM jest określenie możliwości kształtowania części roboczej ER, przy
założeniu, że proces ten odbywa się na tej samej obrabiarce. Poniżej przedsta-
wiony zostanie krótki przegląd spotykanych w literaturze rozwiązań spełniają-
cych te kryteria.

Najpopularniejszym sposobem elektrochemicznego kształtowania elektrod
walcowych jest trawienie elektrochemiczne, które polega na powolnym wycią-
ganiu końcówki elektrody, podłączonej do dodatniego źródła prądu z roztworu
elektrolitu, w którym zanurzona jest platynowa katoda. Odpowiednie sterowa-
nie ruchem ER pozwala uzyskać stożkowy kształt części roboczej o średnicy
nawet poniżej 5 µm [175] [A3]. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie otworu
w podłączonej do ujemnego źródła prądu metalowej płytce, w którym obraca
się wykonywana elektroda [135].

Natomiast jeżeli chodzi o kształtowanie elektroerozyjne, to istnieje wiele me-
tod obróbki elektroerozyjnej pozwalających na wykonywanie części roboczych
narzędzi z półfabrykatu w postać metalowego pręta. W aspekcie analizowanej
tematyki na uwagę zasługują następujące metody [146,156,217]:
– kształtowanie za pomocą bloku: kształtowana obracająca się elektroda wy-
konuje ruch posuwowy wzdłuż szczeliny o znanej szerokości wykonanej
w metalowym bloku. Średnica uzyskanej w ten sposób elektrody zależy od
szerokości szczeliny oraz parametrów obróbki,

– kształtowanie ruchem mimośrodowym elektrody: elektroda wykonuje ruch
obrotowy oraz planetarny,

– wykonanie elektrody w dwóch operacjach przez wydrążenie matrycy otwo-
rów w płytce, która następnie służy jako elektroda do elektroerozyjnego
kształtowania części roboczej narzędzia,

– drutowe szlifowanie elektroerozyjne: wirująca elektroda robocza kształto-
wana jest za pomocą cienkiego drutu (0, 1–0, 2 mm), który jest przewijany
po specjalnym prowadniku oraz polewany dielektrykiem. Powolny dosuw
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elektrody do drutu oraz ruch w osi wzdłużnej elektrody powodują syste-
matyczne usuwanie cienkich warstw materiału. W wyniku odpowiedniego
sterowania ruchami elektrody można uzyskać dowolny osiowo-symetryczny
kształt części roboczej narzędzia (np. o przekroju wielokąta) [25,80,146,160].
Badania kształtowania narzędzi walcowych przeprowadzono dla wybranych

elektrochemicznych i elektroerozyjnych sposobów obróbki. Badania doświad-
czalne elektrochemicznego kształtowania mikronarzędzi walcowych przepro-
wadzono dla kształtowania w zanurzeniu (rys. 5.16). Kształtowane narzędzie
obracało się z prędkością 100 obr/min. Dla obu sposobów, celem badań było
określenie zależności D(t), gdzie D – średnica elektrody, t – czas od momentu
załączenia napięcia międzyelektrodowego.

Natomiast badania doświadczalne elektroerozyjnego kształtowania mikro-
narzędzi walcowych przeprowadzono w kinematyce przedstawionej na rysunku
5.17. Elektroda walcowa była dosuwana do metalowego bloku. Wraz z zagłębia-
niem się elektrody następowało zmniejszenie średnicy elektrody obrabianej. Ce-
lem tych badań było określenie zależnościD(L) (oznaczenia zgodnie z rys. 5.17).
Szczegółowa metodyka tych badań została przedstawiona w [237,238,240,242].

(a) (b)

Rys. 5.16. Schemat (a) i widok (b) stanowiska do elektrochemicznego kształtowania
narzędzi walcowych w zanurzeniu; 1 – elektrolit, 2 – wanna, 3 – kształtowane narzędzie

Proces kształtowania elektrody walcowej w kinematyce przedstawionej na
rysunku 5.16 może być w uproszczeniu zamodelowany, z wykorzystaniem z na-
stępującego równania:

S(t) =
√

2 · ηkvκ(U − E) + S2
0 (5.5)

które opisuje zmianę szczeliny międzyelektrodowej S w czasie t przy obróbce
elektrodą nieruchomą. Korzystając z warunku:

S0 +D0/2 = S(t) +D(t)/2 (5.6)
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Rys. 5.17. Schemat elektroerozyjnego kształtowania elektrody walcowej zastosowanego
w trakcie badań: 1 – stalowy blok, 2 – kształtowana elektroda

Rys. 5.18. Porównanie zmian średnicy elektrody walcowej dla U = 15 V z wynikami
obliczeń otrzymanych na podstawie zależności (5.7) dla następujących parametrów:

ηkv = 0, 01 mm3/As, κ = 0, 007 A/Vm, D0 = 0, 4 mm, S0 = 0, 5 mm, E = 1 V

otrzymuje się:

D(t)/2 = (S0 +D0/2)−
√

2 · ηkvκ(U − E) + S2
0 (5.7)

gdzie: U – napięcie międzyelektrodowe, E – spadek potencjału w warstwach
przyelektrodowych, κ – przewodność elektrolitu, ηkv – obrabialność elektro-
chemiczna, pozostałe oznaczenia zgodnie z rysunkiem 5.16.

Opracowane elektrochemiczne sposoby kształtowania mikronarzędzi wal-
cowych pozwalają na uzyskanie narzędzi wykonanych z Cu o minimalnych
średnicach 150–200 µm. Dalsze obróbka skutkuje jedynie skróceniem elek-
trody (rys. 5.19). Dla elektrod wykonanych z węglika wolframu otrzymano
minimalną średnicę 50 µm (rys. 5.20). Przeprowadzone badania potwierdziły
również poprawność opracowanego modelu, który może być wykorzystany przy
projektowaniu tego procesu.
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(a) (b)

Rys. 5.19. Zmiany kształtu (a) i skrócenie elektrody (b) w trakcie obróbki dla U = 15 V

Rys. 5.20. Obraz przykładowej elektrody z węglika wolframu z częścią roboczą o średnicy
d− 50 µm ukształtowaną elektrochemicznie; napięcie stałe U = 4 V, elektrolit: 1 M r-r

H2SO4, czas obróbki 600 s, średnica początkowa D = 0, 4 mm,
średnica części roboczej D = 50 µm

Dla przyjętego w trakcie badań sposobu elektroerozyjnego kształtowania
narzędzi walcowych zmiana średnicy może być opisana modelem przedstawio-
nym w [60]. Z wykorzystaniem tego modelu przeprowadzono symulację zmian
średnicy kształtowanego narzędzia D wraz z odległością L dla założonych war-
tości objętościowego zużycia υ. Otrzymane wyniki pozwoliły na wstępny dobór
parametrów badań (w szczególności odległości L).

Na podstawie badań elektroerozyjnego kształtowania mikronarzędzi walco-
wych można stwierdzić, że:
– obróbka elektroerozyjna z zastosowaniem generatora tranzystorowego BP95

pozwala na zmniejszenie średnicy narzędzia jedynie do ≈ 0, 2 mm (poniżej
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Rys. 5.21. Obraz przykładowej
elektrody miedzianej wykonanej na
stanowisku badawczym, średnica

części roboczej D = 15 µm, nastawy
zasilacza: U = 150 V, R = 2, 2 kΩ,
teoretyczna energia wyładowań We

dla ostatniego stopnia ER: 18, 2 µJ

Rys. 5.22. Obraz przedstawiający zmianę średnicy
i kształtu narzędzia walcowego wraz z głębokością
dosuwu dla generatora RC; nastawy zasilacza:
U = 150 V, R = 2, 2 kΩ, teoretyczna energia

wyładowań We w tabeli 5.3,
materiał elektrody: WC

Rys. 5.23. Zmiany średnicy narzędzia wraz z głębokością dosuwu, linia przerywana -
generator tranzystorowy (tp = 100 µs, ti = 25 µs i I = 1 A), linia ciągła – generator RC

(U = 150 V, R = 2, 2 kΩ), teoretyczna energia wyładowań w tabeli 5.3

Tabela 5.3. Nastawy zasilacza RC dla kolejnych etapów obróbki elektrody z węglika
wolframu przedstawionej na rysunku 5.22

Głębokość L [mm] Teoretyczna energia wyładowania [nJ]

1, 20 55, 1
1, 25 551
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tej wartości następowało wyerodowanie elektrody), a jakość powierzchni po
tej obróbce jest niezadowalająca,

– zastosowanie generatora RC umożliwia zmniejszenie średnicy kształtowa-
nego narzędzia nawet do 15 µm oraz uzyskanie elektrody o wysokiej do-
kładności i jakości powierzchni (rys. 5.21 i 5.22),

– kształtowanie elektroerozyjne jest mało wydajne – średnie prędkości kształ-
towania były w granicach 0, 005 mm/min (dla porównania w opracowanych
metodach elektrochemicznych zmniejszenie średnicy do 0, 2 mm trwa tylko
kilkadziesiąt sekund).
Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, technolog projektujący

proces mikroobróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej ma do wyboru wiele
metod kształtowania części roboczej elektrody. Wymaga to jedynie wykonania
odpowiedniego oprzyrządowania technologicznego i integracji odpowiednich
procedur w ramach programu sterującego obrabiarką.

Jeżeli chodzi o możliwości technologiczne, to kształtowanie elektroche-
miczne pozwala jedynie na wykonanie prostych walcowych kształtów, nato-
miast kształtowanie elektroerozyjne umożliwia elastyczne kształtowanie części
roboczej elektrody. W zależności od zastosowanego sposobu możliwe jest wyko-
nanie prostych elektrod walcowych (nawet o średnicy < 20 µm) oraz elektrod
o przekroju poprzecznym wielokąta (trójkąt, kwadrat itp.) czy elektrod wielo-
sekcyjnych.

Warto zaznaczyć, że opracowane powyżej metody znajdują przede wszyst-
kim zastosowanie w kształtowaniu narzędzi o prostych kształtach. Z drugiej
strony, użycie drążenia do wytwarzania mikroelementów jest uwarunkowane
możliwościami wykonania elektrody odwzorowującej kształt przedmiotu obra-
bianego.

5.5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
PROJEKTOWANIA SEKWENCJI 3D-EC/EDMM

5.5.1. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
OBRÓBKI 3D-ECMM

Projektowanie trajektorii elektrody roboczej w 3D-ECMM jest tożsame
z projektowaniem obróbki powierzchniowej 3- lub 5-osiowej na frezarce NC,
dlatego też istnieje możliwość zastosowania dostępnego oprogramowania typu
CAD/CAM do projektowania tej obróbki. Programy te dają możliwość: zdefi-
niowania modeli bryłowych lub powierzchniowych półfabrykatu i powierzchni
obrabianej, zaprojektowania trajektorii dla obróbki w kinematyce frezowania
oraz wygenerowania kodu sterującego dla obrabiarki. Pewnym problemem jest
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tutaj definicja kształtu narzędzia. Na etapie generowania trajektorii, jako na-
rzędzie należy przyjąć: frez kulisty o średnicyD+2S0 (suma średnicy i grubości
szczeliny początkowej) lub frez trzpieniowy o średnicy D i długości L + S0
(L – rzeczywista długość narzędzia).

Pozostałe parametry obróbki, takie jak napięcie międzyelektrodowe, mogą
zostać uwzględnione w wygenerowanym programie przez przygotowanie roz-
szerzenia programowego, pozwalającego na wprowadzenie typowych dla 3D-
ECMM parametrów obróbki już na etapie generowania programu sterującego
dla obrabiarki – jest to racjonalne rozwiązanie w przypadku działalności usłu-
gowej (duża ilość obrabianych kształtów, różne parametry obróbki) lub wprowa-
dzenie danych typowych dla 3D-ECMM, przez ręczną edycję wygenerowanego
pliku sterującego – zastosowanie do wykonywania pojedynczych elementów.

Zaprojektowana trajektoria powinna być zweryfikowana przed obróbką.
Dlatego też konieczne jest opracowanie i wykorzystanie oprogramowania do
symulacji procesu kształtowania. Na tej podstawie można uzyskać rozkład
grubości usuniętego naddatku, rozkład błędów kształtu, błędów kształtu na
granicy kolejnych przejść narzędzia oraz wizualizację przedmiotu po obróbce,
dla zadanych parametrów procesu, tj. parametry napięcia międzyelektrodo-
wego, prędkość przesuwu elektrody, grubość początkowej szczeliny międzyelek-
trodowej, posuw poprzeczny.

5.5.2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
OBRÓBKI 3D-EDMM

Biorąc pod uwagę specyfikę projektowania procesu mikrofrezowania elektro-
erozyjnego, związaną przede wszystkim z koniecznością uwzględnienia zużycia
elektrody roboczej, proponuje się, aby:
– trajektorię dla każdej obrabianej warstwy dobierać z wykorzystaniem pro-

gramów do projektowania wycinania elektroerozyjnego 2D (pod warunkiem
że usunięte są ograniczenia związane z zachodzeniem na siebie poszczegól-
nych ścieżek narzędzia),

– dosuw wgłębny dobierać na podstawie jednej z opisanych poniżej (podroz-
dział 5.5.3) metod kompensacji zużycia narzędzia.
Poprawność uzyskanej w ten sposób trajektorii można zweryfikować, wy-

korzystując programowanie opisane w podrozdziale 5.5.4.
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5.5.3. METODY KOMPENSACJI ZUŻYCIA
ELEKTRODY ROBOCZEJ 3D-EDMM

Poniżej scharakteryzowane zostaną trzy najczęściej obecnie stosowane me-
tody kompensacji zużycia narzędzia w 3D-EDMM, mianowicie: Uniform Wear
Method (UWM) [274], Anticipated Wear Compensation (AWC) [127,257], Real
Time Wear Compensation [13].

Metoda Uniform Wear Method opiera się na następujących założeniach
[12,162,189,274]:
– usuwanie naddatku warstwami (layer-by-layer machining) o średniej
grubości Lw,

– obróbka jedynie powierzchnią czołową elektrody walcowej
(a nie pobocznicą walca),

– dobór trajektorii dla kolejnych warstw zgodny z zasadą przedstawioną
na rysunku 5.24,

– odległość pomiędzy kolejnymi przejściami elektrody c spełnia warunek
c < D (D – średnica elektrody),

– powierzchnie wklęsłe i wypukłe są obrabiane w osobnych operacjach (3D-
EDMM i REDMM),

– stosunek powierzchni przekroju poprzecznego elektrody Se do powierzchni
przekroju przedmiotu obrabianego Sw (powierzchnia obrabianej warstwy),
jest mniejszy od zużycia elektrody υ, czyli Se

Sw
< υ.

Kompensacja skrócenia elektrody po obróbce kolejnej warstwy odbywa się
przez dosuw elektrody w kierunku przedmiotu obrabianego o odległość ∆Z,
wyliczoną z zależności (5.2) [274]. Zazwyczaj przyjmuje się Lw = const, co
umożliwia obliczenie posuwu wgłębnego elektrody roboczej ∆Z dla wszystkich
warstw.

Rys. 5.24. Schemat przedstawiający zasadę projektowania trajektorii dla czterech kolejnych
warstw (a)–(d) w metodzie UWM [274]

Drugą stosowaną metodą korekcji zużycia elektrody w 3D-EDMM jest An-
ticipated Wear Compensation (AWC) [127,257], w której skrócenie elektrody
uwzględnione jest przez wprowadzenie dodatkowej składowej ruchu ER sw

(rys. 5.25). Wartość sw określa się na podstawie badań doświadczalnych zu-
życia elektrody i uwzględnia dla każdego segmentu trajektorii oddzielnie. Po-
nadto, aby zminimalizować błędy związane z korekcją zużycia, po obróbce
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Rys. 5.25. Schemat przedstawiający zasadę korekcji zużycia elektrody w metodzie
Anticipated Wear Compensation (AWC)

każdej warstwy następuje pomiar długości elektrody [256]. Wynik pomiaru
jest porównywany z założonym skróceniem, a w przypadku zbyt dużych róż-
nic wprowadzana jest korekcja wartości sw. Metoda AWC, pod warunkiem
obróbki odpowiednio dużej liczby warstw, pozwala na obróbkę z błędem głę-
bokości nieprzekraczającym kilku mikrometrów, nawet jeżeli zużycie elektrody
wyznaczone było z dużym błędem. AWC wymaga jednak dokładnej informacji
o geometrii półfabrykatu. W przypadku zbyt dużych odchyleń od wymiarów
nominalnych, metoda ta prowadzi do dużych błędów kształtu. Ma to szcze-
gólne znaczenie przy realizacji sekwencji 3D-ECMM⇒3D-EDMM, ponieważ
przed rozpoczęciem sekwencji obróbki elektroerozyjnej nieznany jest dokładny
kształtu półfabrykatu. Obie przedstawione powyżej metody (UWM i AWM)
mogą być zintegrowane z systemem projektowania procesu technologicznego
3D-EDMM zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 5.26.

Trzecią, najbardziej zaawansowaną metodą korekcji jest uwzględnienie
skrócenia elektrody w czasie rzeczywistym (Real-Time Wear Sensing) [13].
Ze względu na brak możliwości bezpośredniej analizy zmian długości ER od-
bywa się to pośrednio przez analizę sygnału elektrycznego [33]. Przyjmuje się
założenie, że wyerodowana objętość elektrody VER w czasie t jest proporcjo-
nalna do liczby efektywnych wyładowań NN :

VER(t) = K1NN (t). (5.8)

Zakładając czas wyładowania te = const, powyższe równanie można zapi-
sać:

VER(t) = K

te
NN (t)te = kn

∑
(te). (5.9)

Współczynnik szybkości zużycia ER kn = K
te

[mm3

s ] określany jest empirycz-
nie dla konkretnych warunków obróbki, tj. materiału obrabianego, materiału
i wymiarów elektrody, nastaw generatora. Metodyka wyznaczenia kn została
przedstawiona w (5.4.1). Oznaczając

∑
(te) ≡ TN i wprowadzając współczyn-
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Rys. 5.26. Algorytm integracji metody UWM i AWC w system CAD/CAM
(opracowano na postawie [189])

nik skuteczności drążenia N :

N =
∑

(te)∑
(tp) (5.10)

otrzymuje się:
VER(t) = knTN = N

∑
(tp) (5.11)

gdzie:
∑
te – czas wszystkich efektywnych wyładowań,

∑
tp – czas trwania

wszystkich zadanych impulsów. Znając objętość wyerodowanego z elektrody
materiału, skrócenie narzędzia można obliczyć z zależności:

∆L = VER(t)
Se

. (5.12)

Wartość współczynnika N jest zazwyczaj obliczana przez regulator elektro-
erozyjny w trakcie obróbki, ponieważ często służy on do sterowania procesem.
Wartość docelowa współczynnika N , przy której powinna odbywać się ob-
róbka, jest nastawiana przez operatora obrabiarki i na tej podstawie odbywa
się regulacja wielkości szczeliny międzyelektrodowej.

Metoda kompensacji zużycia elektrody w czasie rzeczywistym nie wymaga
przewidywania zużycia narzędzia przed obróbką, więc spełnia kryteria zastoso-
wania w sekwencji 3D-ECMM – 3D-EDMM. Algorytm projektowania wymaga:
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– zaprogramowania trajektorii elektrody dla warstwy (ruch wgłębny sw po-
wiązany jest ze skróceniem elektrody obliczonym on-line na podstawie za-
leżności (5.11) i (5.12)),

– korekcji dosuwu wgłębnego elektrody dla każdej warstwy na podstawie
pomiaru jej skrócenia.
Wadą kompensacji w czasie rzeczywistym jest duża wrażliwość na błędy

oszacowania współczynnika kn. Przeszacowanie wartości kn prowadzi do znacz-
nych błędów obróbki (nawet do zniszczenia elementu w kilku pierwszych war-
stwach). Rozwiązaniem tego problemu jest kombinowana metoda kompensacji,
łącząca zalety metody kompensacji w czasie rzeczywistym i jej wcześniejszego
prognozowania (metoda AWC). Dla każdej warstwy polega ona na:
– prognozowaniu zużycia elektrody zgodnie z metodą AWC (przed obróbką,

na podstawie empirycznie oszacowanego objętościowego zużycia elektrody),
– kompensacji skrócenia elektrody w trakcie obróbki zgodnie z zależnościami
(5.11) i (5.12).
W przypadku gdy oszacowane w czasie rzeczywistym skrócenie elektrody

jest większe od skrócenia oszacowanego na podstawie metody AWC, ruch
wgłębny elektrody sw dobiera się na podstawie metody AWC.

5.5.4. OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI PROCESÓW
MIKROKSZTAŁTOWANIA 3D-ECMM, 3D-EDMM

ORAZ KOMBINACJĄ PROCESÓW
3D-ECMM/3D-EDMM

Modelowanie matematyczne kombinacji 3D-ECMM i 3D-EDMM sprowa-
dza się do sekwencji modeli procesów składowych, sprzężonych warunkiem po-
czątkowym dla kolejnego procesu w sekwencji. W przypadku sekwencji operacji
3D-ECMM – 3D-EDMM zakłada się, że warunki początkowe dla 3D-EDMM
odpowiadają warunkom uzyskiwanym w chwili końcowej procesu 3D-ECMM,
w szczególności dotyczy to geometrii powierzchni obrabianej. W przypadku
sekwencji 3D-EDMM –> 3D-ECMM, oprócz początkowych warunków geo-
metrycznych, w założeniach należy uwzględnić zmiany właściwości materiału
obrabianego zachodzące wskutek oddziaływania termicznego w czasie operacji
3D-EDMM (zmiany zależności ηkv(i) i φ(i)).

Głównym celem sekwencji 3D-ECMM – 3D-EDMM jest zmniejszenie cał-
kowitego czasu obróbki. Operacja 3D-ECMM powinna być więc prowadzona
z zastosowaniem impulsów mikrosekundowych (1 µs < ti < 100 µs), a po-
zostałe po 3D-ECMM błędy kształtu i wymiaru powinny być zredukowane
w operacji 3D-EDMM. W przypadku sekwencji 3D-EDMM – 3D-ECMM dla
osiągnięcia wysokiej dokładności niezbędne jest zastosowanie w 3D-ECMM
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Rys. 5.27. Zależność głębokości wnęki g od zużycia objętościowego elektrody roboczej,
materiał ER: Cu, D = 1, 2 mm, g – uzyskana głębokość, gn = 0, 5 mm – wymiar nominalny

impulsów nanosekundowych. W związku z tym, w zależności od analizowa-
nej sekwencji obróbek, do symulacji roztwarzania elektrochemicznego należy
zastosować jeden z modeli termicznych (podrozdział 3.5) lub przedstawiony
w podrozdziale 3.4 model opisujący procesy przejściowe. Natomiast zmianę
kształtu PO w trakcie 3D-ECMM elektrodą walcową należy opisać zgodnie
z modelem przedstawionym w podrozdziale 3.6. W każdym z tych przypadków
zmianę kształtu PO w trakcie 3D-EDMM można opisać zgodnie z modelem
przedstawionym w [60,96,97,121,122].

Na podstawie powyższych wytycznych opracowane zostało oprogramowanie
do symulacji 3D-EDMM i 3D-ECMM. Danymi wejściowymi do symulacji są:
kształt powierzchni obrabianej (półfabrykatu), średnica i trajektoria elektrody,
parametry elektryczne i kinematyczne procesu 3D-ECMM oraz parametry
symulacji 3D-EDMM. Kształt powierzchni półfabrykatu może zostać wprowa-
dzony jako chmura punktów, plik formatu STL lub płaszczyzna równoległa
do płaszczyzny X-Y. Natomiast trajektoria elektrody zdefiniowana może zo-
stać przez współrzędne wierzchołków łamanej, wzdłuż której ma poruszać się
elektroda robocza. Uzyskane wyniki symulacji mogą być zapisane w postaci
chmury punktów lub pliku STL. Program pozwala na pracę w trybie wsado-
wym, co umożliwia symulację obróbki dla dowolnej liczby obrabianych warstw.
Dzięki zastosowaniu otwartych formatów plików możliwa jest wymiana danych
pomiędzy pakietami CAD/CAM w celu np. weryfikacji poprawności zaprojek-
towanej trajektorii lub analizy dokładności obróbki dla zadanych parametrów
technologicznych. Ponadto, stworzono również prosty moduł CAM do projekto-
wania trajektorii ER zgodnie z wymaganiami kompensacji ER. Na podstawie
zadanego kształtu PO możliwe jest uzyskanie trajektorii ER dla określonej
przez technologa liczby warstw.
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Oprogramowanie zostało zweryfikowane z wykorzystaniem przedstawionych
w pracy wyników badań doświadczalnych 3D-ECMM i 3D-ECMM (przykła-
dowe porównanie na rys. 4.21 i 5.27). Przykład możliwości zastosowania opro-
gramowania do symulacji i oceny otrzymanych wyników w systemie CATIA
został przedstawiony na rysunku 5.28.

(a) kształt i wymiary
wnęki

(b) powierzchnia nominalna wnęki wyko-
rzystana do utworzenia trajektorii

(c) zależność odchyłek kształtu od
grubości warstw Lw

(d) rozkład odchyłek wnęki po symula-
cji obróbki elektroerozyjnej elektrodą
o średnicy 0, 2 mm, grubość obrabianej
warstwy Lw = 0, 005 mm, ,założone zu-
życie elektrody 5%

Rys. 5.28. Przykład wykorzystania wyników symulacji do analizy w programie CATIA
wpływu grubości warstwy Lw na rozkład odchyłek po obróbce
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5.5.5. BAZA DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

W celu przeprowadzenia symulacji oraz doboru parametrów obróbki nie-
zbędne jest stworzenie bazy danych technologicznych dla procesów ECMM
i EDMM.

Dla procesu ECMM zawiera ona zależności wyznaczone doświadczalnie
dla badanych materiałów oraz wariantów obróbki, średnie odchylenia standar-
dowe grubości usuniętego naddatku a dla każdej serii badań, umożliwiające
oszacowanie dokładności obróbki. Baza ta w miarę rozwoju systemu powinna
być uzupełniona o dane dotyczące zależności pomiędzy wskaźnikami tech-
nologicznymi (a, D, parametry struktury geometrycznej powierzchni) oraz
wskaźnikami procesu (ηkv(i), q(S)) a parametrami procesu dla różnych kom-
binacji par materiał obrabiany – elektrolit. Dysponując zależnościami ηkv(i)
i q(S), można przeprowadzić symulację komputerową kształtowania wybra-
nego elementu oraz na podstawie jej wyników dobrać wartości parametrów
oraz zaprojektować trajektorię elektrody roboczej.

Baza danych technologicznych dla 3D-EDMM obejmuje wyznaczone do-
świadczalnie równania regresji opisujące zależność zużycia elektrody roboczej
od parametrów obróbki (dla badanych dielektryków, materiałów elektrody
i przedmiotu obrabianego) oraz wyznaczone doświadczalnie zależności opisu-
jące zmiany współczynnika szybkości zużycia ER kn od parametrów obróbki
(dla badanych dielektryków, materiałów elektrody i przedmiotu obrabianego).

W miarę rozwoju systemu powinna być uzupełniana o podobne dane dla
innych materiałów obrabianych.

5.6. PROTOTYP OBRABIARKI DO
MIKROKSZTAŁTOWANIA

ELEKTROCHEMICZNO-ELEKTROEROZYJNEGO

Wyniki z analizy stanu badań oraz wyniki badań doświadczalnych umożli-
wiły podjęcie prac nad prototypem obrabiarki do realizacji hybrydowej mikro-
technologii EC/EDMM. Prototyp został wykonany przez grupę konstruktorów
i technologów pracujących pod kierownictwem autora pracy. Jego budowa
wynika z analizy konstrukcji obrabiarek erozyjnych, aktualnych kierunków roz-
woju EDMM i ECMM oraz zebranych w trakcie wieloletnich badań własnych
doświadczeń, związanych z technologią elektrochemiczną i elektroerozyjną oraz
eksploatacją opracowanych w tym celu stanowisk badawczych.
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5.6.1. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE DO
BUDOWY PROTOTYPU OBRABIARKI

Na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych w trakcie eksploatacji
stanowisk badawczych do ECMM i EDMM [136,137,205,208,209,220,245,247]
oraz założeń sekwencyjnej technologii EC/EDMM zdecydowano, że prototyp
powinien umożliwiać realizację następujących operacji technologicznych:
– obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjana uniwersalną elektrodą
walcową (frezowanie),

– drążenie elektrochemiczne i elektroerozyjne,
– wiercenie elektrochemiczne i elektroerozyjne,
– obróbka elektrochemiczna strumieniem elektrolitu,
– elektrochemiczne lub elektroerozyjne wytwarzanie narzędzi walcowych.

Założono, że efektywne przeprowadzenie przedstawionych powyżej operacji
oraz sekwencji obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej wymaga zastoso-
wania w obrabiarce następujących podzespołów:
– korpus obrabiarki z suportem napędów,
– układ realizujący wzajemne ruchy PO i ER,
– uchwyt narzędzia i przedmiotu obrabianego,
– układ dostarczania cieczy roboczej (elektrolitu i dielektryka),
– elektroerozyjnego generatora impulsów napięcia,
– regulatora szczeliny międzyelektrodowej w procesie obróbki elektroerozyj-
nej,

– generatora impulsów napięcia do realizacji obróbki elektrochemicznej,
– układów wykrywających stany krytyczne w obróbce elektrochemicznej,
– dodatkowego oprzyrządowania technologicznego (np. do wytwarzania

elektrod),
– układu sterowania procesem obróbki,
– układów bezpieczeństwa (np. układu wentylacyjnego).

Ze względu na specyfikę obróbki wymagania stawiane elementom mecha-
nicznym obrabiarki są zbliżone do typowych wymagań dla przyrządów pomia-
rowych. Ponadto, przy projektowaniu wszystkich zespołów obrabiarki muszą
być uwzględnione specyficzne dla obróbki elektrochemicznej wymagania co do
stosowanych materiałów (tj. odporność na korozję, a w niektórych przypad-
kach izolacja elektryczna). Zawęża to znacznie możliwości wyboru gotowych
elementów handlowych na podzespoły obrabiarki.

Korpus obrabiarki z suportem napędów powinien być wykonany
z materiałów zapewniających sztywność i stabilność temperaturową, tj. utwar-
dzone aluminium, ceramika szklana Zerodur czy stal stopowa Inwar. Ze względu
na ograniczenia finansowe korpus wykonano z granitu. Powierzchnie istotne
z punktu widzenia geometrii całego urządzenia, poddane powinny być odpo-
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wiedniej obróbce wykończeniowej, tj. szlifowaniu i docieraniu. Ponadto korpus
powinien być ustawiony na właściwie dobranych wibroizolatorach.

Układ realizujący wzajemne ruchy przedmiotu i elektrody robo-
czej powinien zapewniać rozdzielczość < 1 µm, powtarzalność pozycjonowania
1 µm, ruchy stołu roboczego w osiach X, Y, osi pionowej w Z. W przypadku
specjalnych zastosowań można użyć dodatkowo napędów piezoelektycznych
(niezwykle wysoka precyzja, jednak mały zakres ruchów oraz niskie obciąże-
nie dopuszczalne). Ponadto, układ kinematyczny powinien umożliwiać obrót
elektrody roboczej (prędkość obrotowa w zakresie 100–1000 obr/min).

W celu realizacji założonych na wstępie operacji technologicznych układ
dostarczania cieczy roboczej powinien składać się z pomp niskociśnienio-
wych do realizacji operacji obróbki elektrodą uniwersalną oraz pomp wysoko-
ciśnieniowych wykorzystanych w operacjach wiercenia i obróbki strugą elektro-
litu. Wśród dodatkowych funkcji układu należy wymienić filtrację zanieczysz-
czeń (produktów erozji lub roztwarzania), pomiar i stabilizację przewodności
właściwej oraz pH (dla ECMM) oraz stabilizację temperatury (zarówno dla
elektrolitu, jak i dielektryka).

Uchwyt narzędzia i przedmiotu obrabianego powinien zapewniać
powtarzalność mocowania oraz realizację założonych sekwencji obróbki.

Generator impulsów i regulator szczeliny międzyelektrodowej dla
obróbki elektroerozyjnej oraz generator impulsów napięcia i układ
wykrywania stanów krytycznych w trakcie obróbki elektrochemicz-
nej powinny spełniać kryteria związane z efektywnym prowadzeniem mikro-
kształtowania. Sprowadza się to do zapewnienia odpowiednio krótkich czasów
impulsów dla ECMM oraz niskich energii wyładowania dla EDMM.

Dodatkowe oprzyrządowanie technologiczne jest zazwyczaj specy-
ficzne i zależne od zastosowania. Można do niego zaliczyć: układ kształtowania
elektrody roboczej (z uwzględnieniem odpowiednich algorytmów w układzie
sterowania), układ prowadzenia ER w operacji wiercenia, układ obserwacyjny
wykorzystywany do pozycjonowania ER i PO, przystawkę umożliwiającą drga-
nia ultradźwiękowe elektrody roboczej lub doprowadzenie promieniowania la-
serowego do wspomagania procesu obróbki elektrochemicznej.

5.6.2. OPIS KONSTRUKCJI PROTOTYPU OBRABIARKI

Model oraz widok wykonanego prototypu obrabiarki przedstawione zostały
na rysunkach 5.29 i 5.30. Głównym zespołem stanowiska badawczego jest kor-
pus obrabiarki wraz z suportem napędów i stolikiem roboczym. Ze względu na
charakter opracowania poniżej omówione zostaną tylko rozwiązania techniczne,
umożliwiające realizację sekwencji ECMM– EDMM.
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Rys. 5.29. Model prototypu obrabiarki dla realizacji sekwencyjnej hybrydowej
mikrotechnologii EC/EDMM

Rys. 5.30. Widok prototypu obrabiarki dla realizacji sekwencyjnej hybrydowej
mikrotechnologii EC/EDMM
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Część mechaniczna stanowiska składa się z trzech głównych zespołów: osa-
dzonego na wibroizolatorach korpusu granitowego, precyzyjnego stolika ustaw-
czego X-Y GXY15-1010JWP firmy GMY GLOBAL wraz ze stolikiem robo-
czym oraz osi pionowej Z z wrzecionem oraz dodatkowym uchwytem narzędzia.
Przedmiot obrabiany mocowany jest na stole roboczym posiadającym możli-
wość przesuwu w osiach X i Y o następujących parametrach kinematycznych:
przesuw 100 mm, skok śruby 5 mm. Ponadto, istnieje możliwość regulacji na-
chylenia stołu roboczego w zakresie +/− 7, 5o. Zespół osi pionowej wykonano
na bazie stolika liniowego GX15-15JWP firmy GMY GLOBAL z przesuwem
wynoszącym 150 mm, na którym zamontowano głowicę osi Z, która integruje:
– wrzeciono szybkoobrotowe SWAP wyprodukowane w Fabryce Łożysk Tocz-

nych Kraśnik SA w specjalnym wykonaniu kwasoodpornym oraz z rozwiąza-
niami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dostarczenie cieczy roboczej przez
elektrodę rurkową (ciśnienie strumienia do 150 bar), ruch obrotowy narzę-
dzia realizowany jest przez przekładnie pasową, prędkość ruchu obrotowego
w zakresie 0–1000 1/min,

– uchwyt systemu ITS-50 firmy EROWA przeznaczony do montażu elektrod
do drążenia elektrochemicznego i elektroerozyjnego.
Ruch w poszczególnych osiach oraz ruch obrotowy wrzeciona realizowany

jest przez zastosowanie silników krokowych Ezi-Servo o rozdzielczości pozy-
cjonowania 32 000/obrót. W połączeniu z zastosowanymi stolikami, silniki
pozwalają na uzyskanie rozdzielczości ruchów w osiach X, Y, Z równej 0, 16 µm.

Istotnym problemem przy mikroobróbce jest prawidłowe mocowanie, pozy-
cjonowanie i (ewentualnie) wykonanie elektrody roboczej. Analizując dostępne
rozwiązania, zdecydowano się na zastosowanie dwóch równoległych rozwiązań:
systemu mocowania i pozycjonowania ITS 50 firmy EROWA do mocowania
przedmiotu roboczego oraz elektrody podczas operacji drążenia oraz moco-
wania elektrod rurkowych i walcowych o średnicy < 2 mm na wrzecionie
w stożkowych tulejkach zaciskowych systemu SARIX (operacje wiercenia i ob-
róbki elektrodą uniwersalną). Dzięki wykorzystaniu systemu EROWA można
np. przerwać w dowolnym momencie obróbkę, przenieść przedmiot obrabiany
na stanowisko obserwacyjno-pomiarowe w celu dokonania pomiarów i ponownie
ją wznowić. Powtarzalność pozycjonowania, zgodnie z deklaracją producenta,
wynosi 0, 002 mm.

Układ obiegu cieczy roboczej ma za zadanie dostarczyć dielektryk lub
elektrolit do strefy obróbki. Ze względu na zupełnie odmienne właściwości
elektryczne obu cieczy zdecydowano się na budowę dwóch – działających nie-
zależnie – układów dostarczających ciecz roboczą do strefy obróbki (rys. 5.31).
Specjalna konstrukcja stołu roboczego umożliwiła zastosowanie niezależnych
wanienek spływowych dla elektrolitu i dielektryka (pozycja 3 na rysunku 5.31
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Rys. 5.31. Schemat układu obiegu cieczy roboczej (opis w tekście)

Rys. 5.32. Widoki przedstawiające niezależny od stołu roboczego sposób mocowania
wanny spływowej (opis w tekście)

oraz rysunek 5.32). Zaprojektowany układ obiegu cieczy roboczej przystoso-
wany jest m.in. do następujących cieczy roboczych: wodne roztwory NaNO3,
NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, pochodne ropy naftowej, woda dejonizowana.
Objętość zbiorników dielektryka/elektrolitu wynosi 14 dcm3. Układ wyposa-
żony jest w dwie pompy o ciśnieniu elektrolitu ≈ 2 bar i wydatku elektrolitu
≈ 8 dcm3/min pracujące w obiegu zamkniętym. Dodatkowo, prototyp wypo-
sażono w oddzielny układ wysokociśnieniowy (ciśnienie do 150 bar), wykorzy-
stywany w operacjach wiercenia z zastosowaniem elektrod rurkowych.

Jednym z kluczowych elementów uzyskania założonych efektów sekwen-
cyjnej technologii elektrochemiczno-elektroerozyjnej jest zastosowanie odpo-
wiednich generatorów napięcia roboczego w procesach obróbki elektroche-
micznej i elektroerozyjnej. Od ich konstrukcji w dużej mierze zależy dokład-
ność i wydajność obróbki oraz właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu.
W realiach krajowych nie ma praktycznie firm oferujących gotowe rozwiąza-
nia generatorów do mikroobróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej. Dla-
tego też we współpracy z Katedrą Elektrotechniki i Elektroniki Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zdecydo-
wano się na skonstruowanie prototypu generatora spełniającego wymagania
związane z efektywną realizacją sekwencyjnej technologii elektrochemiczno-
elektroerozyjnej.
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5.6.3. PROTOTYP GENERATORA DO MIKROOBRÓBKI
ELEKTROEROZYJNEJ I ELEKTROCHEMICZNEJ

Prototyp generatora składa się z następujących układów [244]: generatora
do mikroobróbki elektroerozyjnej (EDMM), generatora do mikroobróbki elek-
trochemicznej (EDMM), regulatora szczeliny międzyelektrodowej dla potrzeb
elektroerozji oraz układu zasilania dla serwonapędów, pomp i wentylatorów.
Generator zintegrowany jest z nadrzędnym sterownikiem oraz panelem opera-
torskim, który steruje poszczególnymi elementami systemu. Parametry elek-
tryczne i czasowe dla procesu EDMM i ECMM są zadawane za pomocą panelu
operatorskiego lub zewnętrznego urządzenia przez interfejs szeregowy RS232.
Generator składa się z następujących zespołów: modułu zapłonu i prądu pracy
dla EDMM, modułu zasilania dla EDMM mostka polaryzacji oraz wspólnego
generatora impulsów dla EDMM i ECMM (rys. 5.33). Szczegółowe parametry
poszczególnych modułów zasilacza zostały przedstawione w [244]. Technolo-
giczne parametry generatora są następujące:
– dla EDMM: napięcie zapłonu: 60 V, 80 V, 100 V, 120 V, prąd pracy do 5 A,
czas impulsu 1–500 µs,

– dla ECMM: amplituda napięcia od 5 V do 25 V, amplituda prądu do 1 A,
czas impulsu 0, 1–25 µs.

Rys. 5.33. Schemat blokowy generatora EDMM/ECMM [244]
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5.7. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII
SEKWENCYJNEJ EC/EDMM

Wpierwszej kolejności wykonano próby obróbki sekwencyjnej w kinematyce
drążenia. Jako narzędzia wykorzystano dostępne handlowo stosowane w elek-
tronice sprężyste igły testowe produkcji firmy PTR Messtechnik GmbH [A4].
Kształt i wymiary charakterystyczne zastawanej elektrody przedstawiono na
rysunku 5.37a. Aby uzyskać możliwość porównania technologii sekwencyj-
nej EC/EDMM, przeprowadzono również próby drążenia elektrochemicznego
i elektroerozyjnego. Na podstawie wykonanych testów ECMM, EDMM oraz
EC/EDMM przyjęto następujące parametry obróbki (jako poprawne dla roz-
ważanego przykładu):
– dla drążenia elektrochemicznego (rys. 5.34a): czas impulsu ti = 1 µs, czas
przerwy ti = 10 µs, amplituda napięcia U = 15 V, prędkość przesuwu
ER vf − 50 µm/s, odsuw ER z częstotliwością 1 Hz na odległość 1 mm,
głębokość drążenia h = 500 µm,

– dla drążenia elektroerozyjnego (rys. 5.34b): wgłębienie wykonano w trzech
zabiegach, które różnią się parametrami impulsów elektrycznych, tj.:
etap I: ti = tp = 10 µs, amplituda prądu I = 2, 1 A, napięcie zapłonu
U = 100 V, głębokość drążenia h = 350 µm; zabieg II: ti = tp = 10 µs,
amplituda prądu I = 1, 3 A, napięcie zapłonu U = 100 V, głębokość drą-
żenia h = 100 µm; zabieg III: ti = tp = 1 µs, amplituda prądu I = 2, 1 A,
napięcie zapłonu U = 100 V, głębokość drążenia h = 50 µm;

– dla sekwencji EC/EDMM (rys. 5.34c): drążenie elektrochemiczne na głębo-
kość h = 400 µm, parametry jak w przypadku rys. 5.34a; drążenie elektroero-
zyjne na głębokość h = 100 µm, parametry ti = tp = 10 µs, amplituda prądu
I = 1, 3 A, napięcie zapłonu U = 100 V, ostatnie 20 µm: ti = tp = 1 µs,
amplituda prądu I = 0, 6 A.
Uzyskane kształty zostały przedstawione na rysunku 5.34. Jak wskaźniki

porównawcze przyjęto: czas obróbki (rys. 5.35) oraz średni promień zaokrągle-
nia krawędzi i głębokość otrzymanej wnęki (5.36). Dokonano również oceny
jakościowej zużycia elektrody roboczej (rys. 5.37).

Na podstawie przeprowadzonych prób porównawczych sformułowano na-
stępujące wnioski dotyczące zaprezentowanego przykładu zastosowania tech-
nologii łączonej:
– zastosowanie sekwencji EC/EDMM pozwala na ponad dwukrotne skrócenie
całkowitego czasu obróbki w stosunku do mikrokształtowania elektroero-
zyjnego,
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Rys. 5.34. Obraz wgłębienia wykonanego w zabiegu drążenia elektrochemicznego (a),
drążenia elektroerozyjnego (b) oraz w sekwencji zabiegów drążenia elektrochemicznego

i elektroerozyjnego (c) (opis parametrów obróbki w tekście)

Rys. 5.35. Porównanie czasu wykonania
powierzchni przedstawionych na rys. 5.34

Rys. 5.36. Porównanie średniego promienia
zaokrąglenia krawędzi oraz głębokości
kształtów przedstawionych na rys. 5.34

– uzyskana w wyniku sekwencji EC/EDMMwnęka charakteryzuje się średnim
promieniem zaokrąglenia krawędzi zbliżonym do kształtowania elektroero-
zyjnego (ponad dwukrotnie mniejsza wartość niż po ECMM),

– ze względu na bardzo wysokie zużycie i wynikającą z tego zmianę kształtu
ER (5.37b) uzyskanie prawidłowej głębokości wgłębienia drążeniem elektro-
erozyjnym jest niemożliwe. Natomiast w przypadku sekwencji EC/EDMM,
przy poprawnie dobranych parametrach obróbki elektroerozyjnej, wpływ
zużycia ER jest pomijalny (5.37d),

– przeprowadzone próby pozwalają również na wstępne stwierdzenie, że gru-
bość naddatku pozostawionego na etap drążenia elektroerozyjnego w ra-
mach sekwencji EC/EDMM powinna wynosić ≈ 100 µm, ponieważ dla
mniejszych wartości uzyskiwano powierzchnie tylko częściowo obrobione
elektroerozyjne.
Należy zwrócić uwagę, że ze względu na charakteryzujący się ostrymi kra-

wędziami kształt ER, przedstawiony przykład obróbki jest trudny do realizacji
zarówno ECMM, jak i EDMM. W pierwszym przypadku wynika to z trudno-
ści z dostarczeniem elektrolitu do strefy obróbki, natomiast w EDMM ma to
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Rys. 5.37. Obraz przedstawiający elektrodę przed obróbką (a), po operacji drążenia
elektroerozyjnego (b), oraz po nieprawidłowo (c) i prawidłowo (d) zaprojektowanej

sekwencji EC/EDMM (opis parametrów obróbki w tekście)

związek ze skoncentrowanym na wierzchołku stożka zużyciem ER. Przykład
ten wskazuje na potencjalny obszar zastosowania technologii sekwencyjnej
EC/EDMM w kinematyce drążenia.

Aby uzyskać możliwość porównania technologii sekwencyjnej EC/EDMM
w kinematyce frezowania, przeprowadzono próby kształtowania rowków na
ściankach bocznych płytek o grubości 1 mm wykonanych ze stali 304. Przyjęto
następujące warunki obróbki:
– 3D-ECMM: badania przeprowadzono zgodnie z kinematyką przedstawioną

na rysunku 4.19, przyjmując S0 = 10 µm, vp = 1500 µm/min, czas impulsu
ti = 1 µs, czas przerwy ti = 10 µs, wykonano 10 kolejnych przejść ponad po-
wierzchnią obrabianą, dosuwając za każdym razem ER o 20 µm w kierunku
powierzchni obrabianej,

– 3D-EDMM: ti = tp = 10 µs, amplituda prądu I = 1, 3 A, napięcie zapłonu
U = 100 V, obróbkę przeprowadzono zgodnie ze strategią UWM, przyjmując
∆Z = 10 µm, a w zależności od obrabianej powierzchni (dolna lub boczna
powierzchnia wgłębienia) obróbkę prowadzono powierzchnią czołową lub
boczną ER.
W obu zabiegach zastosowano elektrodę wykonaną z węglika wolframu

o średnicy 0, 4 mm, a w celu pokazania różnicy pomiędzy kształtem po 3D-
ECMM i po sekwencji 3D-ECMM – 3D-EDMM obróbkę elektroerozyjną prze-
prowadzono tylko na jednej powierzchni bocznej wgłębienia. Na zabieg 3D-
EDMM pozostawiono 50 µm naddatku.

Istotnym problemem wykonanych frezowaniem elektrochemicznym elemen-
tów jest zaokrąglenie krawędzi wynikające z nierównomiernego rozkładu pola
elektrycznego (rys. 1.3) oraz sposobu obróbki. W przypadku zastosowania elek-
trody walcowej czas roztwarzania danego punktu maleje wraz z odległością od
osi elektrody, co dodatkowo ogranicza możliwość uzyskania ostrych krawędzi,
nawet w przypadku gdy lokalizacja procesu roztwarzania jest wysoka. Jak
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wynika z przedstawionego na rysunku 5.38 porównania, obróbka sekwencją
zabiegów 3D-ECMM– 3D-EDMM pozwala usunąć to ograniczenie technologii
3D-ECMM. Dla przyjętych warunków obróbki, czas obróbki warstwy w za-
biegu 3D-ECMM wynosił 1 min, natomiast w zabiegu 3D-EDMM ≈ 10 min,
co potwierdza, że zastosowanie sekwencji umożliwia skrócenie czasu obróbki,
w stosunku do 3D-EDMM.

Rys. 5.38. Widok na wgłębienie wykonane w zabiegu frezowania elektrochemicznego oraz po
sekwencji zabiegów frezowania elektrochemicznego i elektroerozyjnego

(opis parametrów obróbki w tekście)

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zaproponowana
koncepcja połączenia mikroobróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej w ra-
mach technologii kompletnej charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością tech-
nologiczną. Przeprowadzone próby pozwoliły również na sformułowanie na-
stępujących wniosków dotyczących struktury geometrycznej oraz dokładności
wykonywanych sekwencyjnie elementów:
– przy prawidłowo dobranej grubości naddatku pozostawionego na obróbkę
elektroerozyjną, struktura geometryczna powierzchni przedmiotu obrobio-
nego będzie typowa dla obróbki elektroerozyjnej. Zależy ona od zastoso-
wanego zasilacza elektroerozyjnego i przy odpowiednio niskiej, zależnej od
nastaw zasilacza, energii wyładowań chropowatość Ra < 1 µm,

– zabieg obróbki elektrochemicznej powinien być prowadzony w warunkach
uwzględniających jak największą wydajność przy równoczesnej minimali-
zacji prawdopodobieństwa uszkodzenia PO i ER (możliwie duża grubość
szczeliny międzyelektrodowej). Dokładność odwzorowania kształtu będzie
więc ściśle powiązana z grubością naddatku pozostawionego na zabieg ob-
róbki elektroerozyjnej. Przy właściwie dobranej grubości naddatku na ob-
róbkę elektroerozyjną, dokładność odwzorowania kształtu będzie charakte-
rystyczna dla EDMM (≈ 5 µm), natomiast optymalna grubość naddatku
pozostawionego na zabieg EDMM powiązana jest z odchyłkami kształtu po
obróbce ECMM.
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5.8. WNIOSKI DOTYCZĄCE TECHNOLOGII
SEKWENCYJNEJ EC/EDMM

1. W ostatnich latach opracowano wiele koncepcji połączenia mikroobróbki
elektrochemicznej i elektroerozyjnej w hybrydowy proces sekwencyjny
realizowany na jednej obrabiarce. W publikowanych opracowaniach główną
przesłanką połączenia tych metod jest polepszenie właściwości warstwy
wierzchnie przedmiotu po obróbce elektroerozyjnej.

2. Analiza mocnych i słabych stron oraz obszaru zastosowania EDMM
i ECMM doprowadziła do opracowania koncepcji hybrydowej technologii
EC/EDMM. Celem tego połączenia jest minimalizacja wad obu techno-
logii, a w szczególności skrócenie czasu całkowitego obróbki. Integracja
ma sens tylko wtedy, gdy każda z tych obróbek prowadzona jest przy
optymalnych, ze względu na przyjęte kryterium, parametrach.

3. Realizacja zaproponowanej technologii EC/EDMM zależy od znalezienia
odpowiednich rozwiązań technicznych i programowych, pozwalających na
integracje algorytmów obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej w ra-
mach jednej obrabiarki. Integracja ECMM i EDMM wymaga wspólnego
zamocowania przedmiotu obrabianego i elektrody roboczej dla obu re-
alizowanych na obrabiarce procesów, co sprowadza się do opracowania
sposobu wymiany cieczy roboczej integracji tych technologii w systemie
CAD/CAM.

4. W ramach podstaw doświadczalnych hybrydowej sekwencyjnej technologii
EC/EDMM opracowano:
– metody wykonywania ER na tej samej obrabiarce, na której będzie
prowadzona obróbka (bez zmiany zamocowania),

– podstawy komputerowego wspomagania projektowania sekwencyjnej
hybrydowej mikrotechnologii EC/EDMM,

– zweryfikowano metodykę uzyskania danych niezbędnych do projekto-
wania obróbki 3D-EDMM.

5. Zaprojektowano i wykonano oryginalny w skali europejskiej prototyp ob-
rabiarki do realizacji sekwencji mikroobróbki elektrochemicznej i elektro-
erozyjnej.

6. Przedstawiony przykład zastosowania sekwencyjnej technologii
EC/EDMM wskazuje na potencjalne korzyści, wynikające z zaproponowa-
nej koncepcji. Można do nich zaliczyć skrócenie całkowitego czasu obróbki
w stosunku do mikrokształtowania elektroerozyjnego oraz zwiększenie
dokładności obróbki w stosunku do mikrokształtowania elektrochemicz-
nego. Można stwierdzić, że zaproponowane połączenie ECMM i EDMM
charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością technologiczną.
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Dalszy rozwój technologii sekwencyjnego elektrochemiczno-elektroerozyj-
nego wytwarzania mikroelementów wymaga budowy bazy danych technologicz-
nych zawierającej doświadczalnie wyznaczone zależności pomiędzy wydajnością
obróbki i właściwościami warstwy wierzchniej (np. paramenty chropowatości
powierzchni, naprężenia własne, struktura i skład chemiczny) i warunkami
obróbki dla powierzchni płaskich i krzywoliniowych. Wymaga to przeprowa-
dzenia dalszych badań technologicznych wykonanego generatora do obróbki
elektrochemicznej i elektroerozyjnej. Charakterystyki technologiczne powinny
być wyznaczone dla: różnych materiałów elektrod – narzędzi i przedmiotów
obrabianych, różnych sposobów doprowadzenia elektrolitu i dielektryka do ob-
szaru obróbki, różnych rodzajów elektrolitów i dielektryków (w tym również
gazowych) oraz obróbki z różnymi wariantami ruchu elektrod.



6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Projektowanie i technologie wytwarzania mikromaszyn zajmują obecnie
jeden z najważniejszych kierunków w badaniach naukowych i rozwojowych czo-
łowych koncernów światowych. Produkcja mikromaszyn jest ukierunkowana
na zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, tj. przemysł zbrojeniowy,
lotniczy, kosmiczny, samochodowy, biomedycynę, telekomunikację, automaty-
zację, aparaturę analityczno-badawczą, systemy optyczne i urządzenia ochrony
środowiska. Szczególnie dynamiczny rozwój badań, produkcji i zastosowań mi-
kromaszyn obserwuje się w USA, krajach UE, Japonii czy Korei Południowej.
Można zatem stwierdzić, że poziom badań i produkcji mikromaszyn w danym
kraju jest wskaźnikiem jego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Wśród metod wytwarzania mikroelementów duże znaczenie i zastosowanie
mają niekonwencjonalne metody wytwarzania, jak obróbka elektrochemiczna,
elektroerozyjna i laserowa. Prowadzone w ostatnich latach z udziałem autora
prace badawcze i rozwojowe wykazały, że efektywną metodą kształtowania mi-
kroelementów jest obróbka elektrochemiczna. Znalazło to wyraz w niniejszej
monografii, która jest wynikiem prowadzonych własnych prac badawczych oraz
współpracy przy realizacji projektów badawczych [150], projektów badawczych
rozwojowych [77,151,152] oraz międzynarodowych [149]. Celem naukowym tych
prac było opracowanie technologii elektrochemicznego kształtowania struktur
trójwymiarowych, która może być efektywnie wykorzystana w produkcji na-
rzędzi do mikroformowania, prototypów oraz krótkich serii mikroelementów.

Przeprowadzone prace koncentrowały się wokół wyjaśnienia mechanizmu
i poprawy lokalizacji roztwarzania elektrochemicznego, modelowania mate-
matycznego i symulacji komputerowej, doświadczalnego wyznaczenia podsta-
wowych charakterystyk procesu oraz wskazania możliwości integracji mikro-
obróbki elektrochemicznej z innymi technikami wytwarzania. Ważnym elemen-
tem tych prac był realizowany w ciągu wielu lat projekt i budowa, początkowo
stanowisk badawczych, a ostatecznie unikatowego w skali światowej prototypu
obrabiarki do mikrokształtowania elektrochemiczno-elektroerozyjnego.

Omówiona w rozdziale 1 charakterystyka mikrowytwarznia oraz ogólne
informacje o obróbce elektrochemicznej pozwoliły na przedstawienie, na tle
innych metod mikrowytwarzania, specyfiki mikrokształtowania elektrochemicz-
nego oraz wskazanie kierunków prowadzonych w tym obszarze badań.

W rozdziale 2 przeprowadzono analizę stanu zagadnienia. Omówiono wni-
kliwie warunki przebiegu roztwarzania elektrochemicznego w danym układzie
elektrochemicznym oraz wskazano możliwości poprawy dokładności obróbki.
W tym obszarze najwięcej możliwości aplikacyjnych w mikrowytwarzaniu daje
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obróbka impulsowa. W zależności od czasu impulsu, przebiega ona w warun-
kach ograniczeń aktywacyjnych (ti < 500 ns) i stężeniowych (1 < ti < 100 µs).
Obie odmiany charakteryzują się odmiennym mechanizmem lokalizacji roz-
twarzania, obszarem zastosowań oraz możliwością skalowania. Stwierdzono
również, że jednym z głównych kierunków rozwoju elektrochemicznych metod
mikrowytwarzania jest integracja z innymi technikami kształtowania wyro-
bów. Dotyczy to zarówno obróbki hybrydowej, jak i łączonej lub kompletnej.
Warto również podkreślić, że przeprowadzona analiza stanu badań potwierdziła
zasadność podjęcia dalszych badań nad opracowaniem technologii elektroche-
micznego kształtowania struktur trójwymiarowych.

Rozdział 3 pracy dotyczył podstaw modelowania matematycznego mikro-
obróbki elektrochemicznej. Przedstawiono powstałe w trakcie realizacji pro-
jektu [149] dwa modele matematyczne: stosowany do wyjaśnienia przebiegu ob-
róbki impulsami nanosekundowymi model procesów przejściowych w PECMM
oraz model termiczny bez wydzielania gazu dla PECMM impulsami mikrose-
kundowymi. Modele te były wykorzystane do opracowania oprogramowania
do symulacji obróbki.

Na podstawie rozważań teoretycznych oraz analizy wyników symulacji
stwierdzono, że podstawową rolę w projektowaniu technologii wytwarzania
mikroelementów odgrywa zależność ładunku elektrycznego q przepływającego
przez obszar obróbki od grubości szczeliny międzyelektrodowej S. Dlatego
też, przeprowadzane badania doświadczalne PECMM (rozdział 4) koncentro-
wały się wokół wyznaczenia i interpretacji zależności q(S,U = const). Analiza
wyników pozwoliła także na opracowanie i zweryfikowanie koncepcji drąże-
nia elektrochemicznego przebiegającego z okresowym przepłukiwaniem szcze-
liny międzyelektrodowej. Przeprowadzono ponadto badania doświadczalne 3D-
ECMM, które pozwoliły określić charakterystyki technologiczne niezbędne do
projektowania obróbki.

Jedną z podstawowych wad obróbki elektrochemicznej jest niska dokład-
ność, dlatego też zaproponowano koncepcje integracji mikroobróbki elektro-
chemicznej z jej kinematyczną bliźniaczką, czyli mikroobróbką elektroerozyjną.
Analiza możliwości obu technologii, ich wad, zalet oraz obszarów zastosowania,
pozwala na sformułowanie wniosku, że są to technologie wzajemnie komple-
mentarne. Opracowano koncepcję technologii EC/EDMM, która polega na
połączeniu obu technologii w sekwencyjny proces obróbki kompletnej, reali-
zowany na jednej obrabiarce. Koncepcja ta wpisuje się w bieżące tendencje
rozwoju technik wytwarzania. W rezultacie opracowano podstawy teoretyczne
i doświadczalne sekwencyjnej mikrotechnologii EC/EDMM. Wymiernym osią-
gnięciem tych prac jest oryginalny w skali światowej, zaprojektowany i wyko-
nany w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki
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Krakowskiej, prototyp obrabiarki do mikrokształtowania elektrochemiczno-
elektroerozyjnego.

W wyniku przeprowadzonych prac teoretycznych i doświadczalnych opraco-
wano technologię elektrochemicznego kształtowania struktur trójwymiarowych,
która może być efektywnie wykorzystana w produkcji narzędzi do mikrofor-
mowania, prototypów oraz krótkich serii mikroelementów. Dzięki integracji
mikroobróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej w ramach jednej obrabiarki
uzyskano możliwość relatywnie wydajnego (w porównaniu z EDMM) i do-
kładnego (w porównaniu z ECMM) kształtowania mikroelementów, co jest
oryginalnym wkładem autora w rozwój wiedzy o metodach wytwarzania mi-
kroelementów.

Otrzymanie tych wyników zakładało interdyscyplinarne podejście, wyma-
gające od autora wiedzy z zakresu fizyki, elektrochemii, elektroerozji, modelo-
wania i symulacji komputerowej, technologii wytwarzania, eksploatacji i kon-
strukcji maszyn. Pomimo wielu ograniczeń czasowych, finansowych oraz w za-
kresie zasobów ludzkich stworzono warunki do dalszego rozwoju mikroobróbki
elektrochemicznej oraz hybrydowej sekwencyjnej technologii elektrochemiczno-
elektroerozyjnej.

Warto również podkreślić, że zgodnie z wiedzą autora, niniejsza praca
jest pierwszą w kraju próbą kompilacji i uporządkowania dostępnej wiedzy
o mikrobróbce elektrochemicznej.

WNIOSKI O CHARAKTERZE POZNAWCZYM

1. Podczas obróbki impulsami mikrosekundowymi proces odbywa się w zakre-
sie ograniczeń dyfuzyjnych, a zwiększenie dokładności wynika z zależności
spadku ohmowego napięcia od temperatury elektrolitu i grubości szczeliny
oraz związanych z tym zmian gęstości prądu. Proces ten może być przy-
stosowany do mikrowytwarzania, a granice tego przystosowania określają
możliwości uniknięcia stanów krytycznych w szczelinie międzyelektrodowej.
W tej odmianie PECMM lokalizacja roztwarzania nie zależy od wymiarów
elektrody roboczej.

2. Obróbka impulsami nanosekundowymi odbywa się w warunkach ogra-
niczeń aktywacyjnych roztwarzania, a zwiększenie dokładności wynika
z przebiegu procesów przejściowych związanych z ładowaniem i rozłado-
wywaniem pojemności PWE oraz eksponentalnych zmian gęstości prądu
wraz ze zmianą potencjału elektrody. Proces ten opracowany został spe-
cjalnie do wytwarzania mikroelementów i ma swoje źródło w praktyce ana-
lizy elektrochemicznej. Umożliwia wykonywanie elementów o powierzchni
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rzędu kilkudziesięciu mikrometrów kwadratowych z dokładnością < 1 µm.
Jednak, ze względu na związek lokalizacji roztwarzania z wymiarami elek-
trody roboczej oraz ograniczone możliwości skalowania w górę proces ten
nie znalazł szerszego zastosowania w przemyśle.

3. Opracowana metodyka wyznaczania i analizy zależności q(S,U) w procesie
PECMM może być z powodzeniem zastosowana do oceny danego układu
elektrochemicznego w aspekcie dokładności kształtowania. Na podstawie
otrzymanych zależności funkcyjnych q(S,U) można przeprowadzić ana-
lizę wpływu wybranych parametrów obróbki na lokalizację roztwarzania
anodowego.

4. Integracja z innymi technikami kształtowania wyrobów jest jednym z głów-
nych kierunków rozwoju elektrochemicznych metod mikrowytwarzania.
W publikowanych pracach, jako podstawowy powód integracji wskazuje
się zalety obróbki elektrochemicznej związane z relatywnie dobrą jako-
ścią warstwy wierzchniej. Zaproponowana technologia obróbki kompletnej
EC/EDMM charakteryzuje się dobrą dokładnością i jednocześnie wyko-
rzystuje wysoką wydajność mikrokształtowania elektrochemicznego. Wa-
runki te można spełnić w przypadku, gdy mikroobróbka elektrochemiczna
i elektroerozyjna prowadzona jest przy – optymalnych, ze względu na
przyjęte kryterium – parametrach. Sekwencyjna technologia kompletna
EC/EDMM umożliwia mikrokształtowanie dowolnych struktur trójwy-
miarowych i może być efektywnie wykorzystana w produkcji narzędzi do
mikroformowania, prototypów oraz krótkich serii mikroelementów.

WNIOSKI O CHARAKTERZE UTYLITARNYM

1. Dokonana interpretacja zależności q(S,U = const) w aspekcie technolo-
gicznym potwierdziła, że podczas roztwarzania w warunkach ograniczeń
transportu masy lokalizacja roztwarzania rośnie wraz z napięciem między-
elektrodowym U , a zmniejszenie grubości oraz rozstępu grubości szcze-
liny międzyelektrodowej korzystnie wpływa na dokładność kształtowania.
W przypadku braku możliwości uzyskania małej wartości oraz rozstępu
S, należy stosować mniejsze wartości napięcia międzyelektrodowego oraz
elektrolity pasywne. W ogólnym ujęciu należy dążyć do tego, aby proces
roztwarzania zachodził w możliwie wąskim przedziale Smin–Sgr < Smax,
równoczesne minimalizując wartość Smin.

2. Obliczony na podstawie relacji vn1/vn2 wskaźnik lokalizacji może służyć
do porównania warunków roztwarzania tylko w tym samym zakresie gru-
bości S, natomiast obliczony na podstawie q(S) = A

Sn wykładnik n ma
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charakter uniwersalny i może służyć do porównania wpływu parametrów
obróbki na lokalizację roztwarzania, bez względu na grubość szczeliny
międzyelektrodowej.

3. Opracowano i uruchomiono zsynchronizowany z ruchami ER system pa-
kietowania impulsów napięciowych, który został wykorzystany do elektro-
chemicznego mikrokształtowania z okresowym przepłukiwaniem szczeliny.
Zaproponowana synchronizacja umożliwia efektywną realizację drążenia
mikroelementów o wymiarach charakterystycznych 10–1000 µm, występu-
jących w mikromaszynach i mikronarzędziach.

4. W badaniach doświadczalnych uzyskano informacje niezbędne dla budowy
uściślonych modeli dla roboczej bazy danych technologicznych. Wyzna-
czone zostały podstawowe charakterystyki mikrokształtowania elektro-
chemicznego, a więc powiązania właściwości użytkowych (szczególnie roz-
dzielczości kształtowania i dokładności) z warunkami realizacji badanych
sposobów obróbki.

5. Przedstawione przykłady zastosowania sekwencyjnej technologii
EC/EDMM wskazują na wysoką atrakcyjność technologiczną zapro-
ponowanego połączenia technologii ECMM i EDMM w ramach jednej
obrabiarki.

6. Na podstawie przedstawionych w pracy modeli 3D-ECMM oraz publi-
kowanych modeli 3D-EDMM opracowano oprogramowanie do symulacji
sekwencji tych obróbek z uwzględnieniem modułu do projektowania tra-
jektorii obróbki. Oprogramowanie zostało pomyślnie zweryfikowane na
podstawie wyników badań 3D-EDMM i 3D-ECMM. Oprogramowanie
może być wykorzystane do projektowania obróbki, weryfikacji popraw-
ności zaprojektowanej trajektorii lub analizy dokładności dla zadanych
parametrów technologicznych.

KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Pomimo tak istotnego postępu w poznaniu badanych procesów mikro-
obróbki wciąż pozostają problemy, których rozwiązanie wymaga dalszych ba-
dań.
Do najważniejszych kierunków dalszych prac zaliczono:
1. Doskonalenie istniejących i opracowanie nowych modeli matematycznych

zjawisk zachodzących w obszarze obróbki elektrochemicznej.
2. Prowadzenie badań PECMM dla innych elektrolitów i materiałów obra-

bianych.
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3. Przeprowadzenie kompleksowych badań technologicznych opracowanego
generatora do obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej.

4. Doskonalenie prototypu obrabiarki w celu zwiększenia efektywności re-
alizacji procesów wytwarzania mikroelementów (np. przez zwiększenie
stopnia automatyzacji).

5. Opracowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania pro-
cesów technologicznych mikroobróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej
oraz sekwencji EC/EDMM.

6. Rozbudowę bazy danych technologicznych, zawierającej doświadczalnie
wyznaczone zależności pomiędzy warunkami przebiegu obróbki i wskaźni-
kami procesu, które powinny obejmować zależności dla różnych materiałów
elektrod – narzędzi i przedmiotów obrabianych, różnych sposobów dopro-
wadzenia elektrolitu i dielektryka do obszaru obróbki, różnych elektrolitów
i różnych dielektryków (w tym również gazowych), obróbki z różnymi wa-
riantami ruchu elektrod.

7. Planowanie i optymalizację procesu sekwencyjnego, zwłaszcza w zakresie
udziału poszczególnych procesów składowych obróbki kompletnej.

8. Wyznaczenie wpływu warunków realizacji wymienionych zabiegów mikro-
obróbczych na właściwości użytkowe procesu sekwencyjneo (dokładność,
wydajność, stan warstwy wierzchniej oraz zużycie elektrody).

9. Opracowanie wzorcowych procesów technologicznych dla wybranych mi-
kroelementów oraz poszukiwanie nowych obszarów zastosowań dla mikro-
obróbki elektrochemicznej oraz sekwencyjnej technologii EC/EDMM.

10. Popularyzację oraz wdrożenie elektrochemicznych i elektroerozyjnych spo-
sobów mikrowytwarzania do krajowego przemysłu.
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S t r e s z c z e n i e

W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich prac autora nad opracowa-
niem technologii elektrochemicznego kształtowania struktur trójwymiarowych.

W rozdziale 1 przedstawiono charakterystykę mikrowytwarznia oraz ogólne
informacje o obróbce elektrochemicznej, które pozwoliły na wyjaśnienie, na
tle innych metod mikrowytwarzania, specyfiki mikrokształtowania elektroche-
micznego oraz wskazanie kierunków prowadzonych w tym obszarze badań.

W rozdziale 2 zamieszczono analizę stanu zagadnienia. Omówiono wnikli-
wie warunki przebiegu roztwarzania elektrochemicznego w danym układzie
elektrochemicznym oraz wskazano możliwości poprawy dokładności obróbki.
W tym obszarze najwięcej możliwości aplikacyjnych w mikrowytwarzaniu daje
obróbka impulsowa. W zależności od czasu impulsu przebiega ona w warun-
kach ograniczeń aktywacyjnych (ti < 500 ns) i stężeniowych (1 < ti < 100 µs).
Obie odmiany charakteryzują się odmiennym mechanizmem lokalizacji roz-
twarzania, obszarem zastosowań oraz możliwością skalowania. Stwierdzono
również, że jednym z głównych kierunków rozwoju elektrochemicznych metod
mikrowytwarzania jest integracja z innymi technikami kształtowania wyrobów.

Rozdział 3 pracy obejmuje podstawy modelowania matematycznego mikro-
obróbki elektrochemicznej. Przedstawiono dwa modele matematyczne: stoso-
wany do wyjaśnienia przebiegu obróbki impulsami nanosekundowymi model
procesów przejściowych w PECMM oraz model termiczny bez wydzielania gazu
dla PECMM impulsami mikrosekundowymi. Modele te były wykorzystane do
opracowania oprogramowania do symulacji obróbki.

Przeprowadzane badania doświadczalne PECMM (rozdział 4) koncentro-
wały się wokół wyznaczenia i interpretacji zależności q(S,U = const). Analiza
otrzymanych wyników pozwoliła na opracowanie oraz zweryfikowanie koncepcji
drążenia elektrochemicznego przebiegającego z okresowym przepłukiwaniem
szczeliny międzyelektrodowej. Przeprowadzono także badania doświadczalne
3D-ECMM, które pozwoliły określić podstawowe charakterystyki technolo-
giczne niezbędne do projektowania obróbki.

W wyniku analizy możliwości technologicznych mikroobróbki elektroche-
micznej i elektroerozyjnej opracowano koncepcje połączenia obu tych technolo-
gii w sekwencyjny proces obróbki kompletnej, realizowany na jednej obrabiarce.
Opracowano podstawy teoretyczne i doświadczalne tej technologii. Przedsta-
wione przykłady zastosowania wskazują na wysoką atrakcyjność technologiczną
zaproponowanego połączenia. Dzięki integracji mikroobróbki elektrochemicz-
nej i elektroerozyjnej w ramach jednej obrabiarki uzyskano możliwość rela-
tywnie wydajnego (w porównaniu z EDMM) i dokładnego (w porównaniu
z ECMM) kształtowania mikroelementów. Wymiernym osiągnięciem przepro-
wadzonych prac jest oryginalny w skali światowej, zaprojektowany i wyko-
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nany w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki
Krakowskiej, prototyp obrabiarki do mikrokształtowania elektrochemiczno-
elektroerozyjnego.

ELECTROCHEMICAL METHODS OF
MICROPARTS MANUFACTURING

S u m m a r y

In the monograph the results of the author’s research on the development
of electrochemical machining of 3D microparts have been described. In Chap-
ter One the micromachining characteristics and general information about
electrochemical machining have been given. Based on this introduction, the
specificity of electrochemical micromachinig and trends of the current research
have been presented.

Chapter Two concerns electrochemical microshaping state of the art. The
conditions of electrochemical dissolution have been discussed and the possi-
bilities of shaping accuracy increase indicated. What is most perspective in
this area is the application of voltage pulses (Pulse Electrochemical Machi-
ning, PECM). This kind of machining can be carried out with activation
limits (pulse time ti < 500 ns) and with mass transport limitations (pulse
time 1 < ti < 100 µs). These two PECM variations are characterized by two
different dissolution localization principles, different areas of application and
different scaling possibilities. It can be concluded that one of the main deve-
lopment trends of electrochemical micromachining is integration with other
micromachining technologies.

Chapter Three concerns the basis for mathematical modelling of the elec-
trochemical micromachining. Two mathematical models have been proposed:
a model taking into account transient phenomena, which explains the course
of nanosecond voltage pulse electrochemical micromachining, and a thermal
model without gas generation appropriate for microsecond voltage pulse elec-
trochemical machining. Both models have been implemented in machining
simulation software.

The experiments (Chapter 4) were focused on determination and interpre-
tation of q(S,U = const) relations. The analysis of results gives a possibility
for development and verification of electrochemical sinking process with perio-
dical gap flush. The research of machining with the application of a universal
electrode was also presented and discussed.

As a result of electrochemical (ECMM) and electrodischarge (EDMM)
micromachining technological potential, the concept of combining both pro-
cesses into a single, sequential process has been presented. The theoretical
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and experimental bases of this technology has been described. The exam-
ples of EC/EDMM sequence application indicate high potential of the pro-
posed integration. The sequence of both processes on a single machine tool
gives a possibility of efficient (compared with EDMM) and precise (compared
with ECMM) 3D microdetail shaping. What is an important achievement of
the current work is the designed, assembled and developed prototype of an
electrochemical-electrodischarge machine tool for microdetail manufacturing,
which is part of the Micro- and Nano Technology Laboratory at the Institute
of Production Engineering of the Cracow University of Technology.

ELEKTROCHEMISCHE METHODEN ZUR ERZEUGUNG
VON MIKROLELEMENTEN

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der Monographie wurden die Ergebnisse der vieljährigen Arbeiten des
Autors über die Bearbeitung der Technologie der elektrochemischen Gestaltung
der dreidimensionalen Strukturen dargestellt.

Im Kapitel I wurde die Charakteristik der Mikroerzeugung und die allge-
meinen Informationen über die elektrochemische Bearbeitung dargestellt, die
uns im Vergleich mit anderen Erzeugungsmethoden die Spezifik der elektro-
chemischen Mikrogestaltung erklären ließen und die auf die Richtungen der
auf diesem Gebiet geführter Forschung hinweisen.

Im Kapitel 2 wurde die Analyse des Zustandes des Problems dargestellt.
Es wurden eingehend die Bedingungen des elektrochemischen Aufschlusses
im gegebenen elektrochemischen System besprochen. Man hat auch auf die
Möglichkeiten der Verbesserung der Genauigkeit der Bearbeitung hingewiesen.

In diesem Bereich gibt die Impulsbearbeitung die meisten Applikation-
smöglichkeiten bei der Mikroerzeugung. In Abhängigkeit von der Zeit der
Impulse verläuft sie in Bedingungen der Aktivierungsbegrenzung (ti < 500 ns)
und Konzentrations-begrenzungen (1 < ti < 100 µs). Die beiden Varianten
werden durch den unterschiedlichen Mechanismus der Standortbestimmung
des Aufschlusses, durch den Anwendungsbereich und durch die Móglichkeit der
Gradierung charakterisiert. Es wurde auch festgestellt , dass eine der Hauptrich-
tungen der Entwicklung der elektrochemischen Methoden der Mikroerzeugung,
die Integration mit den anderen Techniken der Produktgestaltung ist.

Kapitel 3 umfasst die Grundlagen der mathematischen Modellierung der
elektrochemischen Mikrobearbeitung. Es wurden zwei mathematische Mo-
delle der Mikrobearbeitung dargestellt: das Modell der Übergangsprozesse in
PECMM, das zur Erklärung des Verlaufs der Bearbeitung mit Nanosekunden-
Impulsen angewandt wird, und das thermische Modell ohne Gasabgabe für
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PECMMmit Mikrosekunden-Impulsen. Diese Modelle wurden zur Bearbeitung
der Software für die Simulation der Bearbeitung genutzt.

Die experimentellen Forschungen PECMM (Kapitel 4) konzentrierten sich
auf die Bestimmung und Interpretation der Abhängigkeit q(S,U = const). Die
Analyse der Ergebnisse ließdie Konzeption der elektrochemischen Bohrung,
die mit der Perioden-Spülung des Abstands zwischen den Elektroden verläuft,
bearbeiten und verifizieren.

Es wurden auch die experimentellen Forschungen 3D-ECMM durchgeführt,
die die technologischen Grundcharakteristiken, die zur Projektierung der Be-
arbeitung unentbehrlich sind, bestimmen ließen.

Infolge der Analyse der technologischen Möglichkeiten der elektrochemi-
schen und elektroerosiven Mikrobearbeitung wurde die Konzeption der Verbin-
dung der beiden Technologien in Sequenz-Prozess der kompletten Bearbeitung
bearbeitet. Der Prozess wird auf einer Werkzeugmaschine realisiert.

Es wurden die theoretischen und experimentellen Forschungen dieser Tech-
nologie bearbeitet.

Die dargestellten Beispiele der Anwendung weisen auf große technologische
Attraktivität der vorgeschlagenen Verbindung hin.

Dank der Integration der elektrochemischen und elektroerosiven Mikrobe-
arbeitung im Rahmen einer Werkzeugmaschine hat man die Möglichkeit der
relativ leistungsfähigen (im Vergleich zu EDMM) und genauen (im Vergleich
zu ECMM) Gestaltung der Elemente erreicht.

Den realen Erfolg der durchgeführten Arbeiten bildet weltweit der ori-
ginelle, im Institut für Maschinentechnologie und Automatisierung der Pro-
duktion der Technischen Universität in Krakau entworfene und ausgeführte
Prototyp einer Werkzeugmaschine zur elektrochemischen und elektroerosiven
Mikrogestaltung.
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