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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové 

materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny 

experimenty uvedené v této práci a na jehož vývoji se autor v rámci svého doktorského studia 

podílel. Hlavní důraz je kladen na experimentální studium vlivu jednotlivých parametrů 

elektronového svazku na výsledek obráběcího procesu. Zkoumané parametry zahrnují urychlovací 

napětí, proud svazku, zaostření a rychlost obrábění. Je rozebrán vliv vychýlení elektronového 

svazku. Dále je ukázána metoda postupného obrábění opakovanými průchody elektronového 

svazku. Hlavní zkoumané materiály jsou křemenné sklo, korundová keramika a vybrané druhy 

plastů. Použitelnost obrábění elektronovým svazkem je demonstrována na několika aplikacích. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with electron beam micromachining of nonmetallic materials like glass, ceramics 

and plastics. A brief description of the device on which the experiments were carried out is 

included; the author has participated on its development. Main topic is experimental study of 

influence of main electron beam parameters on results of machining. Examined parameters 

include accelerating voltage, beam current, focusing and speed of machining. Influence of beam 

deflection is analyzed. Method of sequential machining by repeated passes of the electron beam is 

presented. Main examined materials are quartz glass, alumina and selected plastics. The 

usefulness of the technology is shown by several practical applications. 
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1  ÚVOD 

Mikroobrábění elektronovým svazkem [76] je technologie založená na ohřevu materiálu 

dopadem urychlených elektronů, při kterém se jejich kinetická energie přemění na teplo. V místě 

dopadu elektronového svazku je třeba dosáhnout takové hustoty výkonu (10
3
-10

6
 W∙mm

-2
), aby 

došlo k tavení a odpaření materiálu. Vysoká koncentrace energie a mechanismus vniku elektronů 

do materiálu způsobí velmi rychlý růst teploty v místě dopadu elektronového svazku (až 

10
9
 K s‑1). To umožňuje použití vysokých rychlostí při technologických procesech. Nízká 

hmotnost elektronů, a tím prakticky žádná setrvačnost svazku, dovoluje vysokou rychlost 

vychylování, tj. změny místa jejich dopadu. Společně to vede k vysoké produktivitě 

technologického využití elektronového svazku. 

Celý proces je třeba provádět ve vakuu řádově alespoň 10
-2

 Pa, aby nedocházelo ke ztrátám 

energie a rozptylu elektronového svazku při srážkách s částicemi zbytkové atmosféry. Při zhoršení 

vakua v oblasti katody se velmi rychle snižuje její životnost a navíc může docházet k výbojům ve 

vysokonapěťové části, které znemožní pokračování procesu. 

První zmínky o vrtání elektronovým svazkem jsou již z konce 30. let, kdy Steigerwald použil 

elektronový mikroskop k vyvrtání otvorů do jemných clon. První elektronově-optický vrtací 

přístroj patentoval von Borries v roce 1942 [4]. Významnou měrou se k rozvoji elektronových 

technologií zapsal právě K. H. Steigerwald, který od konce 40. let pracoval na vývoji 

výkonnějších zdrojů elektronů pro elektronové mikroskopy u firmy Zeiss-Oberkochen. Začátkem 

50. let prezentoval první zařízení na tepelné zpracování elektronovým svazkem a první vyvrtané 

otvory. Další rozvoj elektronových technologií je spojen se jmény von Ardenne a Stohr, kteří 

nezávisle na sobě rozvíjí svařování a tavení elektronovým svazkem. Technologii vrtání a 

mikroobrábění elektronovým svazkem v současnosti rozvíjí převážně soukromé společnosti 

[60],[70].  

Obrábění elektronovým svazkem je rozsáhlá oblast. Většina firem pracujících v této oblasti se 

zaměřuje na kovové materiály. Ve své disertační práci se soustřeďuji na zjištění možností 

obrábění nevodivých materiálů jako křemenné sklo, keramika a plasty. Tématem disertační práce 

navazuji na svou diplomovou práci [17], ve které jsem se soustředil na ověření možností využití 

stolní elektronové svářečky k vrtání elektronovým svazkem. V disertační práci se věnuji převážně 

dalším způsobům obrábění jako řezání či gravírování. Stanovené cíle práce jsou popsány 

v kapitole 3. 

V průběhu řešení mé disertační práce byla vyvinuta nová aparatura pro svařování 

elektronovým svazkem (viz kapitola 2). Má práce na vývoji tohoto zařízení se týkala výroby 

vakuové komory a manipulátoru a přípravy výrobní dokumentace pro obchodního partnera. Řadu 

výsledků vývoje i samotné zařízení jsem využil při řešení problémů své disertační práce. 

Kapitola 2 se skládá ze tří částí. V nich popisuji obecné vlastnosti elektronového svazku a jeho 

využití v různých technologických procesech včetně obrábění. V poslední části této kapitoly se 

věnuji také srovnání s obráběním laserem. V kapitole 4 se věnuji popisu elektronových svářeček 

SES-1 a MEBW-60/2, na kterých jsem provedl experimenty s mikroobráběním elektronovým 

svazkem uvedené v této práci. Součástí je i popis měření pomocí konfokálního mikroskopu a 
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zpracování naměřených údajů v prostředí Matlab. Teoretický rozbor interakce elektronového 

svazku s materiálem je proveden v kapitole 5. 

V kapitolách 6 a 7 rozebírám výsledky experimentů. Vliv jednotlivých parametrů svazku na 

výsledek obráběcího procesu popisuji v kapitole 6. Interakcí elektronového svazku s jednotlivými 

materiály se zabývám v kapitole 7. Protože práce se zabývá technologií obrábění různých 

materiálů, je důležité, zda má tato technologie potenciál pro uplatnění v praxi. Některé možnosti 

využití obrábění elektronovým svazkem demonstruji v kapitole 8 na konkrétních aplikacích. 

Mé domovské pracoviště je Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. (dále ÚPT). 

Technologické využití elektronového svazku má v ÚPT dlouholetou tradici. Jeho počátky jsou 

v 60. letech a souvisí s rozvojem vakuové (hlavně ultravysokovakuové) a kryogenní techniky, kdy 

bylo potřeba vytvářet pevné, vakuově těsné spoje pomocí svařování elektronovým svazkem. 

Výzkum v této oblasti usnadnily zkušenosti s vývojem a konstrukcí elektronových mikroskopů a 

litografů. 

V celé práci často odkazuji na elektronové svařování a píši o zařízení, na kterém jsem prováděl 

experimenty, jako o elektronové svářečce. Souvisí to s tím, že k obrábění elektronovým svazkem 

se naše skupina na ÚPT dostala právě přes svařování elektronovým svazkem a zařízení je 

primárně určeno právě k tomuto účelu. 
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2  PŘEHLED STAVU PROBLEMATIKY 

2.1 ELEKTRONOVÝ SVAZEK 

2.1.1 Úvod 

Pro účely svařování a obrábění chápeme elektronový svazek jako proud elektronů pohybujících 

se přibližně stejným směrem a rychlostí. Jeho vlastnosti jsou dány zdrojem elektronů 

a elektronově-optickou soustavou. V této kapitole jsou stručně popsány vlastnosti samotných 

elektronů, účinky elektromagnetických polí a jejich využití jednotlivými prvky elektronově-

optické soustavy. V závěru kapitoly se pak věnuji profilu elektronového svazku, tj. rozložení 

proudové a výkonové hustoty svazku. 

2.1.2 Chování elektronů 

Elektrony jsou elementární částice o klidové hmotnosti m = 9,108·10
-31

 kg mající elektrický 

náboj o velikosti e = 1,602·10
-19

 C. Na elektrony pohybující se rychlostí  ⃗ působí 

elektromagnetické pole Lorentzovou silou, danou vztahem: 

  ⃗     ⃗⃗     ⃗   ⃗⃗,  (2.1) 

kde  ⃗⃗ je intenzita elektrického pole,  ⃗⃗ je magnetická indukce pole. Díky tomu můžeme pomocí 

elektromagnetických polí měnit jak velikost, tak směr rychlosti. Rychlosti elektronu odpovídá 

v nerelativistickém přiblížení jeho kinetická energie Ek podle vztahu 

        
 

 
      (2.2) 

kde U je urychlovací napětí. V částicové fyzice se jako jednotka kinetické energie běžně používá 

elektronvolt (eV). Ta odpovídá energii, kterou získá volný elektron urychlením elektrickým polem 

o velikosti 1 V (1 eV = 1,602·10
-19

 J). Při výpočtech je často třeba brát v úvahu fakt, že pro 

energie používané při svařování či obrábění (od 10
4
 do 10

5
 eV) dosahují elektrony relativistických 

rychlostí. Například pro urychlovací napětí U = 50 kV je rychlost volných elektronů asi 0,4 

rychlosti světla (v = 1,24·10
8
 ms

-1
, v nerelativistickém přiblížení v = 1,33·10

8
 ms

-1
). S rostoucí 

hodnotou rychlosti elektronů roste i hloubka průniku do materiálu.  

 

 

Obr. 2.1 Vychylování elektrickým a magnetickým polem 
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Elektrické a magnetické pole se využívá k vychýlení elektronového svazku (obr. 2.1). Částice 

vstupuje rovnoběžně s osou rychlostí            do homogenního elektrostatického pole 

mezi dvěma deskami kondenzátoru o napětích ±V o délce l, vzdálených od sebe 2d. Velikost 

výchylky od osy ve vzdálenosti z od středu vychylování udává pro z > l/2 vztah 

V případě homogenního elektromagnetického pole mezi pólovými nástavci vzdálenými 2d o 

magnetomotorických napětích ±NI je velikost výchylky ve vzdálenosti z od vychylování udána 

pro l/R < 1 a z > l/2 vztahem 

a μ0 je permeabilita vakua a            je magnetická indukce v oblasti pólových 

nástavců. 

Rotačně symetrické elektrické nebo magnetické pole soustřeďuje dráhy jednotlivých elektronů 

do svazku podobně, jako skleněná čočka působí na světelné paprsky. Využití těchto účinků v 

elektronové optice je stručně uvedeno v kap. 2.1.4. 

 

2.1.3 Zdroj elektronů 

Jako zdroj elektronů slouží katoda. Získat volné elektrony je možné různými způsoby [41], 

ovšem prakticky využitelné jsou autoemise (extrakce z katody pomocí silného elektrického pole) 

a termoemise. Užitím autoemisní katody lze sice dosáhnout proudové hustoty až 10
7
 A/cm

2
, ale 

konstrukce katod tohoto typu je problematická. Mimo jiné protože vyžadují ultravakuum  

(p = 10
-5

–10
-10

 Pa). Také získání vyššího celkového výkonu je problém. Proto se autoemise 

uplatňuje jen tam, kde je požadovaný výkon malý, např. u elektronových mikroskopů. Pro 

technologické procesy se využívá termoemise [66]. 

Termoemise je jev, při kterém se ze zahřátého povrchu kovu emitují elektrony. Při vysoké 

teplotě získají některé volné elektrony z krystalické mřížky kovů dostatečnou energii na překonání 

potenciálové bariéry na povrchu. Energie (řádově v elektronvoltech), kterou musí elektrony 

získat, aby unikly, se nazývá výstupní práce kovu a je závislá na materiálu. Hustota emisního 

proudu elektronů z kovu je popsána Richardsonovým zákonem 

 
2 expS

e
j AT

kT

  
  

 
,  (2.5) 

kde jS je hustota emisního proudu v A/cm
2
 

A – konstanta emise, závisí na emitujícím povrchu 

T – absolutní teplota katody 

eΦ – výstupní práce z kovu 

k – Boltzmannova konstanta. 

       (
 

 
) (

 

  
)     (

 

 
) (

  

   
)     (2.3) 

      
 

 
             

  

   
 

√      

     
  (2.4) 
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Vhodný materiál má tedy nízkou výstupní práci, vysokou teplotu tání nebo vhodnou kombinaci 

těchto veličin. Z praktických důvodů se používají katody z wolframu či tantalu, protože i přes 

vyšší výstupní práci mají vysokou teplotu tání. Pro dosažení dostatečné proudové hustoty u těchto 

materiálů je nutná relativně vysoká teplota katody (2500 K i více). 

Katoda má nejčastěji tvar drátu či pásku. Pro nízké výkony se využívá přímého žhavení 

průchozím proudem. Pro vyšší výkony se používá nepřímé žhavení pomocným zdrojem, který 

tvoří přímo žhavená katoda. Energie takto získaných volných elektronů je malá (řádově 

elektronvolty), navíc elektrony nejsou nijak usměrněny. Aby celková energie dodaná na vzorek 

byla dostatečná k tavení a odpařování materiálu, je třeba elektrony urychlit na vysokou kinetickou 

energii. Na katodu je tedy přiveden záporný potenciál ze zdroje vysokého napětí, zatímco anoda je 

na nulovém potenciálu. Vzniklé pole mezi elektrodami urychlí elektrony směrem k anodě. 

Získaná energie je úměrná urychlovacímu napětí podle rovnice (2.2). Množství elektronů 

opouštějících katodu lze regulovat změnou předpětí na řídicí elektrodě nazývané Wehneltův 

válec. Soustava katoda-anoda spolu s řídicí elektrodou tvoří elektrostatickou čočku a první část 

elektronové optiky.  

2.1.4 Prvky elektronové optiky 

Funkcí elektronové optiky je zaostřit a přivést elektronový svazek k obráběnému místu [44]. 

K základním optickým prvkům použitým v elektronové svářečce patří čočka a deflektor. 

Magnetickou čočku (obr. 2.2) tvoří válcová budicí cívka obklopená pláštěm 

z feromagnetického materiálu s mezerou. Elektrický proud v budicí cívce vytváří fokusační 

magnetické pole. Magnetické pole čočky přitom nezmění velikost rychlosti, tj. energii elektronů. 

Mění pouze směr jejich pohybu tak, že se jejich trajektorie protínají v určitém bodě na ose rotační 

symetrie, nazývaném křižiště. Oproti skleněné čočce ve světelné optice lze u magnetické čočky 

snadno a rychle změnit její ohniskovou vzdálenost změnou budicího proudu. 

 

 

Obr. 2.2 Magnetická čočka. Br,z – složky magnetického pole. Převzato z [24]. 
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Pro vychýlení svazku do potřebného místa slouží deflektor (obr. 2.3). Nejčastěji je tvořen 

dvěma páry cívek navinutých na magnetických jádrech či toroidu, které budí dvě vzájemně kolmá 

homogenní (téměř) pole pro vychylování ve dvou směrech. Při napájení stejnosměrným proudem 

můžeme vhodnou kombinací proudů vychýlit elektronový svazek do libovolného úhlu. Změnou 

proudů v čase pak dostaneme pohybující se svazek, který se dá využít k rastrování nebo k vedení 

svazku po libovolné dráze. 

Dalším optickým prvkem, který využívá homogenní pole, je centrovací systém. Úpravami 

proudů v centrovacích cívkách je možné korigovat odchylky svazku od osy fokusační čočky. Při 

vyšších nárocích na kvalitu svazku se využívají další prvky elektronové optiky, např. stigmátor 

pro korekci astigmatismu. Podrobně o jednotlivých prvcích elektronové optiky a jejich vadách 

pojednávají Lenc a Lencová [44]. 

 

 

Obr. 2.3 Deflektor 

 

Existují některá základní omezení, která zamezují dosažení téměř bodové stopy na povrchu 

součásti a tím velmi velké hustoty výkonu. Těmi nejdůležitějšími jsou: 

 vzájemná odpudivá síla mezi elektrony 

 rozdělení počáteční rychlosti elektronů opouštějících katodu 

 vady elektronové optiky 

Kompromisní řešení nedovolí ani jednomu degradačnímu faktoru nabýt na významu [35]. Je 

zejména důležité, aby vzájemná odpudivá síla mezi elektrony neměla dominantní vliv v místě 

dopadu svazku na vzorek [36]. V takovém případě se stopa s rostoucím proudem rychle rozšiřuje 

a naopak klesá plošná hustota výkonu. Přílišný důraz na dosažení co nejmenší stopy svazku však 

není potřebný. Často se vyplatí spokojit se s větší stopou než nejmenší dosažitelnou kvůli zlepšení 

ostatních vlastností, například životnost katody, jednoduchost zařízení apod. Velikost stopy 

používaná pro technologické aplikace se běžně pohybuje od desetin milimetru výše. CVE [8] 

uvádí i speciální aplikace, kde využívá mikronové stopy k vytváření velmi jemných teček. 

Dominantní vadou elektronové optiky pro svazky používané pro svařování a obrábění je 

sférická vada. Pokud je vychýlení elektronového svazku velké, je důležité mít na paměti i 

mimoosové vady jako je zklenutí pole. Velký vliv na velikost stopy může mít i astigmatismus. 

Samostatnou kapitolou jsou vady seřízení a výrobní vady. 

 



 7 

2.1.5 Profil svazku 

S velikostí stopy přímo souvisí profil elektronového svazku. Profilem svazku je nazýváno 

rozložení výkonové (případně proudové) hustoty na zvolené linii nebo rovině (řezu) svazku. 

Z profilu svazku je možné odvodit řadu charakteristických parametrů, například průměr svazku a 

rovinu minimálního průměru, maximální výkonovou hustotu a řadu dalších. Tyto parametry poté 

lze využít pro přesnější seřízení aparatury, například k centrování svazku či určení místa zaostření. 

Elektronový svazek z makroskopického hlediska vytváří prostorový náboj          , který se 

pohybuje střední rychlostí  ⃗ a vytváří tak elektrický proud s proudovou hustotou: 

  ⃗                   ⃗  [A·mm
-2

]  (2.6) 

kde vektory  ⃗ a  ⃗ jsou orientovány ve směru šíření svazku.  

Pro integrální měření se štěrbinovou clonou orientovanou podél osy y se zavádí lineární 

proudová hustota daná vztahem: 

Namísto hustoty proudu je pro praxi vhodnější používat hustotu výkonu, protože je pro tepelné 

účinky na materiál rozhodující. Tabulka 2.1 uvádí přibližné hodnoty hustoty výkonu potřebné pro 

různé technologické aplikace. Protože zkoumané svazky jsou z hlediska svařování a obrábění 

prakticky monoenergetické, jsou výkonová a proudová hustota navzájem svázány jednoduchými 

vztahy. Plošná hustota výkonu je dána vztahem: 

              . [W·mm
-2

]  (2.8) 

Lineární hustota výkonu se určí podobně: 

              . [W·mm
-1

]  (2.9) 

Rozložení proudové (výkonové) hustoty ovlivňuje účinky elektronového svazku na materiál. 

V místech s dostatečnou hustotou výkonu se materiál intenzivně taví a odpařuje. S klesající 

hustotou výkonu klesá i množství roztaveného materiálu. Na okrajích svazku, kde hustota výkonu 

klesá až k nule, se obráběné místo ohřívá jen mírně. 

Rozložení hustoty výkonu není jediný parametr, který určuje tvar a rozměry vzniklého otvoru 

nebo drážky. Důležitá je i celková energie dodaná do materiálu, protože účinky svazku závisí na 

délce jeho působení. Krátký puls či rychlý průchod mají menší účinek než dlouhý puls či pomalý 

pohyb svazku. 

 

        ∫           

 

  

 [A·mm
-1

] (2.7) 
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Tabulka 2.1 Potřebné hustoty výkonu elektronového svazku pro různé aplikace (převzato z [49]) 

Výkonová hustota 

W·mm
-2

 
Aplikace 

10
-1

-1 vytvrzování 

1-10
1 

žíhání 

10
1
-10

3
 tavení 

10
2
-10

5
 napařování 

10
4
-10

6
 svařování 

10
5
-10

7
 obrábění 

 

Průměr svazku 

Průměr (nebo také šířka) svazku je přibližný údaj, který se podle použité definice může i 

výrazně lišit. Kanonická definice vychází z odečtení šířky průběhu proudové hustoty v místě 

poklesu hustoty na zvolenou úroveň oproti maximu. Často používané kritérium je takzvaná 

pološířka 
%50d  neboli FWHM (z anglického Full-Width at Half Maximum). Další kritérium 2/1 e

d

stanovuje pokles na hodnotu 2/1 e (asi 14 %). Obdobné kritérium 
ed /1
stanovuje pokles na hodnotu 

e/1  (asi 37 %). Výkonové kritérium stanovuje průměr svazku podle průměru kružnice se středem 

v těžišti svazku, vymezující plochu, která obsahuje zvolenou část z celkového výkonu svazku. 

Vhodnost jednotlivých definic průměru svazku rozebírá Zobač [88]. Z jeho výsledků vyplývá, 

že pro potřeby této práce je nejvhodnější kritérium d4σ. Toto kritérium odpovídá normě ISO 11146 

[33], původně určené pro laserové svazky. Norma zavádí pro průměr svazku měřený ve směru 

osy x vztah:  

 

  

 

 
















yxyxJ

yxxxyxJ

d

dd,

dd,

4

2

0

4 ,  (2.10) 

kde       je funkce intenzity svazku, například lokální proudová hustota svazku. Souřadnice 

těžiště svazku je dána vztahem  

 

 

  

 
















yxx,yJ

yxxx,yJ

x0

dd

dd

,  (2.11) 

Průměr svazku, definovaný podle vztahu (2.10), je citlivý na příspěvky v místech vzdálenějších 

od osy. Proto je nutné dbát na pečlivé odstranění pozadí signálu, který jinak může výrazně zkreslit 

výsledek. Při použití štěrbinové clony se vztah dále zredukuje na výraz: 
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xxK

xxxxK

d

d

d

4

2

0

4
,  (2.12) 

kde  xK  je lineární hustota proudu nebo výkonu, měřená podél osy x. 

 

2.2 VYUŽITÍ ELEKTRONOVÉHO SVAZKU 

2.2.1 Elektronová mikroskopie 

Pravděpodobně nejrozšířenější využití elektronového svazku (kromě CRT obrazovek) je 

elektronová mikroskopie [32]. Výhodou oproti světelné mikroskopii je podstatně kratší vlnová 

délka elektronů a tím vyšší mezní rozlišovací schopnost. Díky tomu elektronový mikroskop 

poskytuje mnohem vyšší rozlišení a může tak dosáhnout mnohem vyššího efektivního zvětšení. 

Další výhodou je vysoká hloubka ostrosti, což umožňuje pozorovat členitější vzorky bez nutnosti 

přeostřovat. První elektronový mikroskop zkonstruoval Ernst Ruska v roce 1931. 

Při prozařovací (transmisní) mikroskopii prochází elektronový svazek skrz velmi tenký vzorek, 

se kterým interaguje. Obraz po zvětšení a zaostření vzniká na stínítku za vzorkem. Z počátku se 

k zachycení obrazu používala fluorescenční obrazovka či fotografický film, v současnosti je obraz 

snímán například pomocí CCD kamery. Rozlišovací schopnost dnešních transmisních mikroskopů 

může být lepší než 0,08 nm a zvětšení více než 5 000 000×. Schopnost zobrazit pozice 

jednotlivých atomů v materiálu činí vysokorozlišovací transmisní mikroskopii významným 

nástrojem pro nanotechnologie. 

Při rastrovací elektronové mikroskopii (REM, SEM z anglického Scanning Electron 

Microscopy) je elektronový svazek vychylován, rastrován přes obdélníkovou oblast po povrchu 

pozorovaného vzorku. Elektrony interagují se vzorkem za vzniku různých signálů jako je emise 

sekundárních a zpětně odražených elektronů a viditelného či rentgenového záření. Speciální 

detektor zachytí daný signál, ze kterého je následně sestaven obraz. Využití různých signálů 

umožňuje získat rozličné informace o zkoumaném vzorku, jako je morfologie povrchu či 

chemické složení. Obecně je rozlišovací schopnost rastrovací mikroskopie menší než transmisní. 

Dnešní nejlepší rastrovací mikroskopy dosahují rozlišení pod 1 nm a zvětšení až 2 500 000×. 

  

2.2.2 Tavení 

Elektronový svazek má velké využití i v technologických procesech [66]. Většina těchto 

technologií využívá tepelných účinků vysokoenergetických elektronů. Jednotlivé procesy se mimo 

jiné liší v energii elektronů, celkovém výkonu a době působení elektronového svazku. 

Již v roce 1905 patentoval Marcello Pirani, pracující u firmy Siemens & Halske, první zařízení 

na tavení kovů pomocí elektronového svazku [58]. Materiály zpracovávané touto technologií jsou 

převážně obtížně tavitelné nebo reaktivní kovy a slitiny, mezi jinými například titan, zirkon, 

wolfram, molybden, tantal, niob, hafnium, vanad, platina nebo iridium [82]. Výhodou vakuového 

přetavení je možnost získat materiál o vysoké čistotě pro chemický nebo elektrotechnický 
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průmysl. Používané výkony jsou stovky až tisíce kW, ale existují i malé pece pro laboratorní 

použití.  

 

2.2.3 Napařování 

Napařování je běžně používaná technika nanášení tenkých vrstev, při které se nanášený 

materiál zahřívá a odpařuje [66]. Vakuum umožňuje volný pohyb odpařených částic přímo na 

nanášené místo, kde kondenzuje a vytváří vrstvu. Ohřev nanášeného materiálu je možný celou 

řadou způsobů, například průchozím proudem, indukčně či pomocí elektronového svazku. 

Hlavním důvodem zavedení napařování elektronovým svazkem je čistota nanesené vrstvy. 

Napařovaný materiál se taví v chlazeném kelímku, který se proto vůbec neodpařuje. Další 

výhodou využití elektronového svazku je také rychlost ohřevu či možnost rychle měnit 

napařovaný materiál přesunutím místa dopadu elektronů na kelímek s jiným materiálem. 

Je-li vyžadována vysoká čistota a přesná tloušťka nanášené vrstvy, je možné použít napařování 

elektronovým svazkem i v ultravysokém vakuu. Taková zařízení vyrábí například firma Focus 

GmbH [29].  

 

2.2.4 Tepelné zpracování povrchové vrstvy 

Schopnost elektronového svazku zahřívat a tavit materiál přesně kontrolovaným způsobem se 

využívá při tepelném zpracování kovů [84]. Kontrolou procesních parametrů lze zajistit 

požadovaný teplotní profil a tím výsledné vlastnosti povrchové vrstvy (obr. 2.4). Zpětnou vazbu 

poskytují pyrometrická měření nebo kamera pracující v infračervené oblasti. Výhodou rychlého a 

přesného vychylování je schopnost zahřát povrch součásti jen v požadovaném místě. To umožňuje 

kombinovat na jedné součásti tepelně zpracovaná (například zakalená) a nezpracovaná místa, 

která zůstávají houževnatá. Tepelné zpracování jen požadovaných míst na rozdíl od celé součásti 

také zkracuje čas potřebný pro tuto operaci. Von Dobeneck [11] například uvádí kombinaci 

svařování a kalení vačkové hřídele (obr. 2.5c) jako dvě po sobě jdoucí operace prováděné ve 

stejném zařízení.  

Podle toho, dochází-li při procesu k roztavení materiálu či ne, lze zavést dělení na technologie 

tekuté a pevné fáze. Do skupiny pevné fáze patří zejména kalení a žíhání (obr. 2.4a). Při těchto 

procesech se materiál ohřívá jen na teplotu nižší než teplota tavení. Při následném ochlazení se 

povrch součásti zakalí.  

Mezi tepelné zpracování v tekuté fázi patří zejména přetavení (obr. 2.4b), legování (obr. 2.4c), 

plátování a disperze. Přetavení se uplatní například pro zhutnění povrchové vrstvy (obr. 2.5a) 

nebo k odstranění pórovitosti materiálu. Současně je možné materiál vytvrdit [6]. Při legování se 

do taveniny přidávají legury, buď v podobě drátu, nebo z vrstvy nanesené před samotným 

tavením. Při disperzním přetavení se drobná tvrdá zrna rozptýlí v jinak houževnatém materiálu 

(obr. 2.5b) a tím se zvýší tvrdost a otěruvzdornost materiálu. Při plátování/navaření se k výchozí 

součásti celoplošně přitaví přidané vrstvy. Díky rychlému vychylování je možné prakticky 

současně tyto technologie kombinovat (obr. 2.4d) a na různých místech na součástce provádět jiné 

tepelné zpracování, například čištění, tavení a vyhlazování [39]. 
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a) b) c) d) 

Obr. 2.4 Různé postupy tepelného zpracování a) kalení, b) přetavení, c) legování, d) kombinovaný proces 

 (převzato z [84]) 

 

 
a) b) c) 

Obr. 2.5 Tepelné zpracování povrchové vrstvy: a) zhutnění porézní slitiny, b) disperze tvrdých zrn, c) vačky tvrzené 

přetavením (převzato z [84]) 

 

2.2.5 Svařování 

Svařování elektronovým svazkem [21], [49], [67] je zřejmě nejznámější technologie 

využívající elektronový svazek. Koncentrovaný svazek zahřívá v místě dopadu materiál 

svařovaných součástí až nad teplotu tavení. Taveniny na rozhraní součástí se promíchají a po 

vychladnutí vznikne pevný spoj. Výsledný svar má typický nožovitý tvar. Přestože elektrony 

pronikají jen několik mikrometrů pod povrch materiálu, díky tzv. hloubkovému efektu (v anglické 

literatuře označován jako „deep penetration effect“) mohou vzniklé svary dosahovat velkých 

hloubek a současně zůstat úzké. Dosahovaný poměr šířka ku hloubce průvaru je až 1:30. 

Při dosažení dostatečně vysoké teploty vytláčí tlak par odpařeného kovu taveninu do stran. 

Takto vzniklá kapilára umožňuje elektronovému svazku pronikat do hloubky. Rychlost pronikání 

do hloubky je mnohem vyšší než odvod tepla do šířky. Tím je dosaženo malé tepelně ovlivněné 

oblasti v okolí svaru, což umožnuje mimo jiné svařování v blízkosti částí citlivých na teplo, např. 

pájených spojů.  
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Schopnost elektronového svazku zahřát na vysokou teplotu byla známa již z pokusů na konci 

19. a na počátku 20. století, zejména z prací Roentgena, Thompsona a Millikana. Přesto výzkum a 

vývoj v oblasti svařování začíná doopravdy až v padesátých letech 20. století, kdy J. A. Stohr 

(spolupracující s firmou Sciaky [65]) pracoval na svařování součástí pro jaderná zařízení. 

Nezávisle na něm rozvíjí v Německu tuto technologii Karl-Heinz Steigerwald. Následně se 

technologie rozšířila do celého světa, převážně do USA, Velké Británie a Sovětského svazu. První 

elektronová svářečka v bývalém Československu vznikla kolem roku 1963 v ÚPT v Brně [90]. 

Zařízení na svařování elektronovým svazkem se pohybují v širokém rozsahu velikostí a 

výkonů (obr. 2.6) [1]. Dnešní komerční zařízení disponují pracovními komorami od nejmenších o 

objemu několika litrů až po obří zařízení s objemem 630 m
3
. Používaná urychlovací napětí se 

pohybují v rozsahu 30 až 200 kV, nejčastěji 60 kV a 150 kV. Výkon elektronových svářeček se 

pohybuje od několika kW až po 200 kW. Urychlovací napětí a výkon svářečky spolu 

se svařovaným materiálem určuje dosažitelnou hloubku průvaru. Výkonná zařízení dnes dosahují 

průvarů až 300 mm v nerezavějící oceli a 200 mm v mědi na jeden průchod. Současně existuje 

jako protipól i oblast mikrosvařování se submilimetrovými až mikrometrovými rozměry svarů.  

V souvislosti s rozvojem elektroniky dochází v současné době k rozvoji nových postupů při 

svařování elektronovým svazkem, jako je například vícebodové (multikapilární) svařování 

(v angličtině „multipoint“ či „multipool welding“). Elektronový svazek je velmi rychle 

vychylován mezi několika body (3-60), ve kterých dochází ke svařování (obr. 2.7). Výhodou této 

metody je minimalizování tepelných deformací svařované součásti [2].  

Významnou pozici má svařování elektronovým svazkem v oblasti spojování materiálů 

s rozdílnými vlastnostmi. V určitých případech, například z ekonomických důvodů, pro lepší 

obrobitelnost nebo kvůli materiálovým vlastnostem, je výhodné nebo přímo nezbytné danou 

součást vyrobit ze dvou či více materiálů. Spojení určitých kombinací kovů, jako například hliník-

titan, nikl-stříbro, měď-nerez, může být běžnými metodami nemožné. Dupák et al [14] ukazuje 

svařování nerezu s wolframem, tantalem a molybdenem. Von Dobeneck [10] uvádí mimo jiné 

svary hliníku s ocelí. 

 

 
 

a) b) 
Obr. 2.6 Elektronové svářečky a) malá (Steigerwald ST [70]) b) obří (ProBeam [60]) 
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Obr. 2.7 Vícebodové svařování elektronovým svazkem (převzato z [11]). 

 

2.2.6 Obrábění  

První otvory vyvrtané elektronovým svazkem do tenké kovové fólie byly vytvořené 

v elektronovém mikroskopu, ze kterého byly odstraněny všechny clony, aby svazek měl potřebný 

výkon. První samostatný elektronově-optický vrtací přístroj patentoval von Borries v roce 1941 

[4]. Na přelomu 40. a 50. let u firmy Zeiss-Oberkochen zkonstruoval Steigerwald první zařízení 

na tepelné zpracování elektronovým svazkem (svařování, vrtání, tavení). První vyvrtané otvory 

prezentoval v roce 1953. Hlavní využití bylo při výrobě diamantových hodinových ložisek. 

Obrábění elektronovým svazkem se v současnosti věnují některé firmy v zahraničí [60],[70]. 

Zabývají se nejčastěji vrtáním kovů, příp. keramiky [57],[75] pomocí speciálních zařízení. Protože 

pro obrábění je potřeba vysoká hustota výkonu, je důležité elektronový svazek důkladně zaostřit. 

K tomu tyto obráběcí systémy využívají často dvoučočkovou elektronově optickou soustavu, která 

je schopna lépe korigovat vady optické soustavy [49],[66]. 

Průměr vyvrtaných otvorů se pohybuje od setin až do jednotek milimetrů (obr. 2.8), tloušťka 

vrtané stěny až několik milimetrů [76]. Významným rysem těchto otvorů je poměr hloubka ku 

šířka, který může být více než 25:1 (například průměr 0,1 mm, hloubka 2,7 mm). Vhodným 

nastavením parametrů elektronového svazku lze získat otvory s různými profily (obr. 2.9). 

Technologie umožňuje vrtat i otvory šikmo k vrtané stěně (obr. 2.10). 

 

  
Obr. 2.8 Otvory v nerezu o tloušťce 6 mm, Ø0,8 mm. 

Převzato z [60]. 
Obr. 2.9 Různé profily otvorů  



 14 

  

Obr. 2.10 Otvory o průměru 0,5 mm pod úhlem 30° 

k povrchu v nerezu (převzato z [57]). 

Obr. 2.11 Nerezový válec pro výrobu umělých vláken 

(převzato z [70]). 

 

Výhodou vrtání elektronovým svazkem je velmi vysoká rychlost a tím vysoká produktivita 

procesu bez ohledu na tvrdost materiálu. Při vhodném uspořádání je možné vyvrtat až několik 

tisíc děr za sekundu. Jedním příkladem je válcový plášť (obr. 2.11). Ten se roztočí a pomocí 

rychlých krátkých pulsů se vytvoří otvory. Rychlé vychylování elektronového svazku umožňuje 

použití metody „vrtání za letu“ (z anglického „drill-on-fly“), při které svazek kopíruje pohyb 

obráběné součásti a dopadá během celého pulsu pořád na stejné místo za vzniku kruhového 

otvoru. Nebo naopak se místo dopadu mění a vzniká nekruhový otvor. Přesným vedením 

elektronového svazku tedy lze vytvořit eliptické i složitější otvory, například křížky. 

U většiny aplikací se jedná o průchozí otvory. Vhodným dávkováním dopadající energie lze 

vytvořit i slepé otvory nebo drážky. Mattausch et al [47] zavádí elektronové vrtání kontaktů na 

zadní straně fotovoltaických článků. Výhodou proti obvykle používanému vrtání laserem je vyšší 

rychlost procesu a menší tepelné namáhání těchto článků. Elektronového svazku se využívá i při 

mikrofrézování tenkých vrstev, například k adjustaci odporů [3]. Zenker [85] popisuje využití 

elektronového svazku k profilování povrchu součásti. Vytváří soustavu drážek požadovaných 

rozměrů, která slouží k modifikaci vlastností povrchu součásti [64], například pro odlévání. Šířka 

těchto drážek se pohybuje v desetinách milimetru, stejně jako jejich hloubka. 

Velmi zajímavou metodou modifikace povrchu je technika zvaná Surfi-Sculpt™ [9] vyvinutá 

společností TWI [75], při které je roztavený materiál za působení kapilárních sil přemisťován 

pohybem elektronového svazku (obr. 2.12a). Opakovanými průchody elektronového svazku 

vznikají výstupky a krátery. Důmyslným řízením pohybu svazku mohou být tvarovány do různých 

struktur, např. hrotů (obr. 2.12b) nebo plástvové struktury (obr. 2.12c). Jejich rozměry dosahují až 

několik milimetrů (obr. 2.12d). Tyto struktury se využívají například při spojování součástek 

k dosažení tvarového styku. 

Rozvoj výpočetní techniky umožňuje provádět i simulace procesů provázejících elektronové 

technologie. Miyazaki [52] se věnuje simulacím tavení a odnosu materiálu při obrábění. Voges 

[81] využívá metodu Monte Carlo při výpočtech interakce intenzivního elektronového svazku 

s materiálem. 
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a) b) 

  
c) d) 

Obr. 2.12 Technologie Surfi-Sculpt™: a) postup vytváření, b) detail struktury-hroty, c) plástvová struktura, 

d) válec pokrytý hroty. Převzato z [8] a [75]. 

 

2.2.7 Elektronová litografie 

Netepelných účinků elektronového svazku k vytváření struktur na povrchu součásti využívá 

například elektronová litografie [7]. Při ní je osvícena tenká vrstva citlivá na elektrony (rezist) 

malou dávkou elektronů, která rezist neodpaří ani neodtaví, ale vyvolá v něm chemické či 

fyzikální změny. Účelem tohoto postupu je vytvořit v rezistu velmi malé struktury, které pak 

mohou být přeneseny do materiálu podložky. Rezisty jsou většinou polymerní materiály, 

například PMMA.  

Elektronová litografie byla vyvinuta pro potřeby výroby integrovaných obvodů. Používá se 

také pro vytváření struktur v oblasti nanotechnologie. Struktury vytvořené elektronovou litografií 

mají různá využití. Časté použití je například jako difrakční struktury nebo kalibrační mřížky pro 

elektronové mikroskopy. Vytvořené struktury často slouží jako matrice při výrobě hologramů. 

Podle tvaru elektronového svazku existují litografy s Gaussovským svazkem nebo 

s tvarovaným svazkem [42]. Svazek je možné vychylovat buď v pravidelném rastru podobně jako 

v rastrovacím mikroskopu (rastrový zápis) nebo na libovolnou pozici vychylovacího pole 

(vektorový zápis). Vytvořené struktury mají rozměry v řádu desítek až stovek nanometrů 

v závislosti na použitém svazku a požadovaných parametrech struktur.  
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2.3 LASEROVÉ TECHNOLOGIE 

2.3.1 Princip 

Stejně jako v případě elektronového svazku se laserový svazek využívá v celé řadě 

technologických procesů, například svařování, kalení, řezání, vrtání a popisování [73]. Princip 

těchto technologií je podobný jako u elektronového svazku [76]. Při dopadu fokusovaného 

laserového paprsku na obrobek se jeho materiál velmi rychle a silně zahřeje, takže se roztaví nebo 

odpaří.  

Rozdíl oproti elektronovému svazku je mimo jiné ve způsobu absorpce dodávané energie. 

Elektrony díky své vysoké energii pronikají poměrně hluboko, zatímco laserový svazek je 

absorbován povrchovou vrstvou [62]. Střední hloubka vniku se pohybuje řádově v desítkách 

nanometrů. Velkou roli při obrábění laserovým svazkem hraje koeficient absorpce. Dalším 

výrazným faktorem ovlivňujícím účinek laseru je drsnost povrchu. Drsný povrch vyvolává 

vícečetné odrazy, které poskytují více možností k absorpci, a tím klesá celková odrazivost 

povrchu. Vrstva oxidů na kovech také snižuje odrazivost. 

Pro technologické aplikace se používají různé typy laserů, od plynových (CO2) po 

pevnolátkové (Nd:YAG), podle požadavků na výsledný účinek laserového svazku na materiál. 

Významnými parametry jsou střední a špičkový výkon, průměr stopy a vlnová délka. V případě 

pulsních laserů navíc přibývá délka pulsu a opakovací frekvence. 

V souvislosti s tématem mé disertační práce jsou nejvýznamnější řezání, vrtání a popisování.  

2.3.2 Řezání 

Řezání laserem se používá ve velkém rozsahu požadavků, od precizních řezů s mikrometrovou 

přesností v polovodičových čipech až po řezání ocelových plechů o tloušťce 30 mm. Používá se 

k řezání jak kovových, tak nekovových materiálů, například kůže, papíru, dřeva a plastů. 

V současné době se tyto technologie navíc začínají uplatňovat při řezání speciálních, jinak těžko 

obrobitelných materiálů. 

Výkony řezacích laserů se převážně pohybují v rozsahu 50 W až 5000 W a jsou rozděleny do 

dvou základních kategorií: CO2 a Nd:YAG. Hlavní výhodou laserového řezání je rychlost, vysoká 

flexibilita a opakovatelnost procesu, bezkontaktní řezání s minimální šířkou řezu a možnost řezání 

materiálů a obrobků ve 2D a 3D. Komerčně jsou dostupné stroje s pracovní plochou 0,5 – 20 m
2
 

[73]. 

Fokusovaný laserový paprsek se rychle „propálí“ skrz materiál a jeho pohybem po součásti 

dochází k řezání. Proud plynu vyfukuje taveninu směrem dolů ze štěrbiny řezu. Jednotlivé metody 

řezání se liší použitým plynem. 

Řezání plamenem je standardní metoda, která se používá převážně na řezání konstrukční 

oceli. Řezným plynem je kyslík, který exotermicky reaguje se zahřátým kovem. Uvolněná energie 

podporuje laserový paprsek. To umožňuje vysoké řezné rychlosti a obrábění až 30mm ocelových 

plechů. 

Při tavném řezání slouží jako řezací plyn dusík nebo argon, který je do štěrbiny řezu vháněn 

pod tlakem 2 až 20 barů. Plyn nereaguje s roztaveným kovem ve štěrbině řezu, ale pouze jej 

vyfukuje ven směrem dolů. Zároveň izoluje hranu řezu od vzduchu a tím zamezí oxidaci hrany 
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Při sublimační řezání se materiál pokud možno přímo odpařuje bez tavení a tavenina je 

vymrštěna z řezu tlakem par. Procesní plyn (N2, Ar, He) pouze izoluje plochy řezu od okolního 

prostředí. Odpařování materiálů vyžaduje více energie než tavení. Sublimační řezání proto 

potřebuje vysoké výkony laseru a je pomalejší než jiné řezací metody. Tato metoda je atraktivní 

tam, kde jsou požadavky na obzvláště jemné řezání. Příkladem je například řezání stentů (výztuž 

z jemných drátků) v lékařské technice [48]. K typickým materiálům patří fólie z plastické hmoty a 

textilie, které se odpařují již při malé energii, a materiály, které se nemohou tavit, například dřevo, 

lepenka nebo pěna. 

2.3.3 Vrtání 

Lasery se používají pro vrtání od velmi malých otvorů o průměru od 10 μm až po několika 

milimetrové otvory do kovových i nekovových materiálů v různých úhlech. Velmi časté použití 

této technologie je v oblasti automobilového a leteckého průmyslu a v elektrotechnice [73]. 

Krátký impuls laseru s vysokou hustotou výkonu dodá do obrobku energii ve velmi krátké 

době a tím taví a odpařuje materiál. Při vysoké intenzitě ozáření (>10
6 

W/cm
2
) je materiál 

odstraňován převážně odpařením. Tlak vzniklých par vypudí roztavený materiál z otvoru 

(anglicky „flushing“). U většiny praktických aplikací se používá pomocný plyn, který dále 

pomáhá odstranit materiál. U některých materiálů, například polymerů, může absorpce fotonu 

způsobit rozpad atomových nebo molekulárních vazeb. To vede k fotofragmentaci a přímému 

odpařování nebo ablaci bez tavení [83]. 

U kovů přichází v úvahu prakticky jen absorpce rezonančním buzením [76]. Z toho plyne, že 

laserový svazek může předávat svoji energii jen takové látce, jejíž mřížka nebo obal atomů 

odpovídá frekvenci laseru. Látky, které v tomto pásmu nerezonují, jako například sklo, nemohou 

být laserem obráběny. K tomuto účelu se pro vyšší pohltivosti dají použít lasery s kratší vlnovou 

délkou. Viditelné a UV lasery mají ale v současnosti spíše nižší střední výkon, takže se používají 

jen na vrtání malých otvorů (10 – 250 μm) velkou rychlostí (až 900 otvorů/s) do tenkých 

materiálů například v elektrotechnice. K těmto účelům se často využívají excimerové lasery 

(193 – 308 nm) a Nd:YAG lasery (2. harmonická 532 nm) s typickou délkou pulsu 10 – 100 ns a 

středním výkonem kolem 1 – 10 W. Tyto lasery umožňují i přesné obrábění skla a keramiky [45]. 

Při vrtání se téměř výhradně využívají pulsní lasery. Dlouhými pulsy sice lze dosáhnout 

hlubších průniků tepla a tím odstranění většího množství materiálu, ale současně je tepelně 

ovlivněna větší oblast. To platí i pro kontinuální lasery. Obvyklá délka pulsů se podle typu laseru 

a obráběného materiálu pohybuje v rozsahu nanosekund až milisekund. V posledních letech se 

rozšiřuje obrábění lasery (Ti:safír) s ultrakrátkým impulsem ve femto- a pikosekundovém 

rozsahu. Materiál se přitom odpaří sublimací přímo bez roztavení materiálu z pevného skupenství 

a součástka se přitom nezahřívá [37]. Pro produktivní vrtání je důležitým parametrem frekvence 

opakování pulsů, která se pohybuje od několika hertzů po desítky kilohertzů. Nedávný vývoj 

v oblasti diodových pevnolátkových laserů umožnil rozšíření výkonných Q-spínaných Nd:YAG 

laserů. Poskytují střední výkon v řádu kilowatů s pulsy o délce 100 ns při vysoké frekvenci [13]. 

Pro využití v automobilovém průmyslu se kvůli produktivitě používají lasery o výkonech 

100 W až 10 kW [62]. Toho v současnosti dosahují jen CO2 a Nd:YAG lasery. Běžné komerční 

Nd:YAG lasery poskytují na vlnové délce 1064 nm pulsy o délce 0,5 – 10 ms o středních 
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výkonech do několika kW. Těmito lasery je možné vrtat do většiny kovů otvory o průměru do 1 

mm. Často používané jsou také rubínové a Nd:sklo lasery. 

2.3.4 Gravírování a mikroobrábění 

Jak při gravírování, tak i při mikroobrábění se pracuje s krátkými, silnými impulsy laseru stejně 

jako při vrtání [12]. Používají se i stejné typy laserů. Při gravírování laserový paprsek ubírá 

materiál. V obrobku vznikne prohlubeň - gravura. Řízeným pohybem laserového svazku lze 

vytvářet různé obrazce či nápisy. Gravírovat lze téměř všechny materiály. V případě potřeby lze 

také vytvořit barevné oxidace, které popis ještě více zvýrazní. Tímto způsobem se také dají 

součástky popisovat bez odebírání materiálu. 

Při mikroobrábění [48] se v povrchu vytvoří pravidelně (strukturování) nebo nepravidelně 

(úběr) uspořádané geometrie. Jednotlivý prvek takové struktury je často velký pouze několik 

mikrometrů. Strukturováním se cíleně mění technické vlastnosti povrchu. Úběr materiálu se 

většinou používá ve výrobě nástrojů a forem, v elektronice a polovodičové technice. Laser vytváří 

například ve vstřikovacích nástrojích trojrozměrné prohloubené detaily, jejichž tvary se později 

při vstřikování zobrazí v plastovém dílu [73]. Laser však může také selektivně odstraňovat tenké 

vrstvy, například pro dolaďování (trimování) odporů v hybridních integrovaných obvodech nebo 

pro popisování. 

2.4 SROVNÁNÍ ELEKTRONOVÉHO A LASEROVÉHO SVAZKU 

Společnou výhodou elektronového a laserového svazku proti jiným technologiím je schopnost 

koncentrace energie do velmi malé plochy a tím dosažení velmi vysoké hustoty výkonu v daném 

místě. To umožňuje rychle a efektivně provádět různé technologické operace jako svařování a 

obrábění. Pro řadu použití jsou elektronové a laserové technologie zaměnitelné, např. u svařování 

běžných materiálů jako je nerezavějící ocel. Volba jedné z nich je pak dána spíše dostupností a 

cenou konkrétní operace. 

Snadná a rychlá manipulace s elektronovým svazkem je jeho předností. Lze rychle měnit nejen 

místo dopadu ale i výkon a místo zaostření. Hlavní omezením elektronových technologií je 

nutnost provádět operace ve vakuu. Tím je dán limit velikosti součásti pro danou aparaturu. 

Současně ale vakuum slouží jako „ochranná atmosféra“, která zaručuje čistotu procesu. To 

umožňuje například svařovat velmi reaktivní kovy bez potřeby ochranných plynů jako Ar a N2, 

což snižuje náklady na danou operaci. Obecně vyšší pořizovací náklady elektronových zařízení 

jsou dále kompenzovány vyšší účinností a nižší spotřebou elektrické energie u zařízení o stejném 

výkonu [11]. 

V oblasti vrtání a řezání je ale více rozšířen laser. Elektronový svazek se spíše využívá tam, 

kde je potřeba rychle vyvrtat velký počet otvorů nebo když vrtaný materiál špatně absorbuje 

danou vlnovou délku světla. 
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3  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce má za cíl studium interakce elektronového svazku s materiálem při 

mikroobrábění skla, keramiky a plastů. Výzkum a rozvoj obrábění elektronovým svazkem se totiž 

zabýval převážně kovy, zatímco tyto materiály byly doposud dosti opomíjeny. 

Cílem disertační práce je experimentálně zjistit vliv jednotlivých parametrů elektronového 

svazku na obráběcí proces a jeho výsledek v podobě vyvrtaných otvorů nebo drážek. Mezi 

zkoumané parametry patří urychlovací napětí, proud svazku, fokusační proud a rychlost obrábění. 

Pro obrábění na větší ploše, kdy je elektronový svazek vychýlen z osy, je nutné zjistit vliv 

skutečnosti, že svazek nedopadá na součást kolmo. 

Protože většina nekovových materiálů je nevodivá, je důležité určit, zda a jakým způsobem 

ovlivňuje tato skutečnost obráběcí proces.  

Dalším cílem je určit možnosti využití postupného obrábění opakovanými průchody 

elektronového svazku přes obráběné místo. Tento postup by měl vést k snížení rizika praskání 

křehkých materiálů (keramika) a omezení přetavené oblasti u snadno tavitelných materiálů 

(plasty). 

Důležitou součástí práce je i praktické ověření využití obrábění elektronovým svazkem na 

reálných aplikacích. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A METODY 

4.1 ÚVOD 

Schéma elektronového zařízení, použitého v experimentech, je na obr. 4.1. První experimenty 

[17] jsem prováděl na stolní elektronové svářečce SES-1 vyvinuté v ÚPT AV ČR, kterou ukazuje 

obr. 4.2. V průběhu mého doktorského studia byla uzavřena smlouva s německou firmou Focus 

GmbH [29] o návrhu a realizaci prototypu nové elektronové svářečky. Tato nová svářečka 

MEBW-60/2 (zkratka z anglického Micro Electron Beam Welder) [78] je vyfocena na obr. 4.3. 

Konstrukcí vychází ze svářečky SES-1 [20]. Protože jsou zařízení velmi podobná, popisuji je 

společně se zdůrazněním významných rozdílů. Další experimenty probíhaly již na této nové 

aparatuře. 

 

Obr. 4.1 Schéma elektronové svářečky 

 

Tabulka 4.1 Základní parametry svářeček SES-1 a MEBW-60/2 

Parametr SES-1 MEBW-60/20 

Maximální urychlovací napětí 50 kV 60 kV 

Maximální výkon 0,5 kW 2 kW 

Maximální proud ve svazku 10 mA 
40 mA při 50 kV 

33 mA při 60 kV 

Velikost stopy (pro I<1 mA) <0,1 mm <0,1 mm 

Vychylování až 35° 

Krok vychylování 

(ve středu komory) 

cca 7-40 μm 

(dle rozsahu vychylování) 

6 μm 

(v celém rozsahu) 

Pracovní vzdálenost 50 – 220 mm 

Detektory signálních elektronů 1 (mimoosový) 
2 (1 mimoosový, 

1 osový) 

Řízení z PC jen vychylování vše 

Čerpání / napouštění 3 min / 1 min 2 min / 30 s 
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Základními částmi zařízení jsou vakuová pracovní komora, čerpací systém, elektronové dělo 

[16], zdroj vysokého napětí a řídicí elektronika. Důležitou součástí je i ovládací software, který 

umožňuje řízení svářečky z osobního počítače. Tabulka 4.1 srovnává základní parametry obou 

aparatur. 

 

4.2 VAKUOVÁ PRACOVNÍ KOMORA A ČERPACÍ SYSTÉM 

Vakuová pracovní komora má tvar válce s vodorovnou osou o vnitřním průměru 235 mm a 

délce 165 mm. Vnitřní objem je přibližně 7 l. Na obvodu je opatřena čtyřmi shodnými většími 

přírubami pro připojení elektronového děla a manipulátoru nebo případné rozšíření komory. Také 

obsahuje dvě menší příruby určené pro vakuové elektrické průchodky či průzor. Polohou montáže 

elektronového děla (zboku nebo shora) můžeme přestavět svářečku na svařování obvodových či 

čelních svarů v případě, kdy r-z manipulátor je namontován zespodu. Pro většinu experimentů při 

obrábění elektronovým svazkem bylo elektronové dělo namontováno shora, a to hlavně z důvodu 

snazšího uchycení obráběné součásti.  

 

Obr. 4.2 Elektronová svářečka SES-1 

V předním odklopném víku je umístěn průzor pro pozorování procesu. Průzor je opatřen 

olovnatým sklem kvůli ochraně obsluhy před rentgenovým zářením, které vzniká při dopadu 

svazku energetických elektronů na vzorek. K zadnímu víku komory je připojena čerpací soustava 

skládající se z turbomolekulární a rotační vývěvy. Umožňuje dosažení pracovního vakua 

(cca 10
-2

–10
-3

 Pa) v komoře asi za dvě minuty. Čerpací systém je u svářečky MEBW-60/2 navíc 

doplněn o druhou menší turbomolekulární vývěvu, která je připojena přímo k elektronové trysce 

a zajišťuje dostatečné vakuum v prostoru katody. 
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Obr. 4.3 Elektronová svářečka MEBW-60/2. 

Měření vakua a řízení automatiky čerpacího procesu zajišťuje kombinovaná měrka 

Pirani/Penning. Elektronika hlídá tlak v aparatuře. Protože zhoršení vakua v prostoru katody by 

vedlo k výbojům ve vysokonapěťové části elektronového děla a ke zkracování životnosti katody, 

řídicí elektronika přeruší v případě vzestupu tlaku obráběcí proces vypnutím vysokého napětí a 

žhavení katody. Jakmile tlak klesne, je možné vysoké napětí opět zapnout.  

Manipulátor, umístěný ve spodní části pracovní komory, umožňuje rotaci a lineární pohyb 

v ose Z (nahoru-dolů). Rozsah lineárního pohybu manipulátoru je asi 120 mm, z toho 60 mm 

motoricky. Otáčky manipulátoru jsou plynule regulovatelné. 

 

 

Obr. 4.4 X-Y manipulátor poháněný krokovými motory. 

V případě potřeby je možné do komory nainstalovat křížový stolek [79], zobrazený na obr. 4.4. 

Je tvořen dvěma shodnými moduly, které umožňují lineární pohyb v rozsahu 50 mm. Moduly jsou 

spojeny tak, že je možné nastavit jejich vzájemné posunutí a úhel mezi nimi. Pohyb stolku 

zajišťují krokové motory. Základní krok posunu je 2 μm a maximální rychlost 2 mm·s
-1

. Nosnost 

stolku je 4 kg.  
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Křížový stolek je také možno rozšířit o další moduly, např. pro rotaci součásti. Ten je tvořen 

dalším krokovým motorem, který je umístěn tak, že osa jeho hřídele leží v rovině lineárních 

posunů, a umožňuje přesné otáčení součástí kolem vodorovné osy. Tento modul jsem využíval 

např. při vytváření systému otvorů do křemenných trubiček, kde záleželo na přesné vzdálenosti 

otvorů a jejich poloze na obvodu trubičky. Počítačové řízení pohybu stolku výrazně zjednodušilo 

a zrychlilo tyto operace. 

4.3 ELEKTRONOVÉ DĚLO 

Elektronové dělo [15] jako kontrolovatelný zdroj elektronového svazku je základní součástí 

každého zařízení na obrábění či svařování elektronovým svazkem (obr. 4.5). V následující části 

jsou popsány jeho hlavní prvky.  

 

 

Obr. 4.5 (a) Dělo připravené na výměnu katody; (b) Schéma elektronového děla. 

Vhodným zdrojem elektronů pro požadované parametry svazku je přímo žhavená katoda tvaru 

V vyrobená z wolframového drátku o průměru 0,15 – 0,2 mm. Držák katody je zkonstruován tak, 

že spolu s řídicí elektrodou (Wehneltův válec) tvoří jeden snadno vyměnitelný celek (obr. 4.6). 

Ten spojuje katodu a řídicí elektrodu s odpovídajícími kontakty připevněnými 

k vysokonapěťovému izolátoru. Pomocí regulace předpětí na řídicí elektrodě se nastavuje proud 

svazku. 

 Životnost katody velmi závisí na způsobu provozu a je v rozmezí od desítek minut do několika 

hodin [31],[34]. Pro snadnou a rychlou výměnu katody je možné celou vysokonapěťovou část 
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děla vysunout, pootočit o 90° a upevnit v pozici kolmé na osu elektronového děla (obr. 4.5a). 

Katodu je možné centrovat a výškově nastavovat vzhledem k otvoru ve Wehneltově válci. 

Předpětím na Wehneltově válci se reguluje proud svazku. Pro přesné navedení svazku do optické 

osy magnetické čočky je možné celou vysokonapěťovou část vystředit vůči optické ose děla, a to i 

za provozu. 

 

 

Obr. 4.6 Držák katody s řídicí elektrodou 

Elektronově-optická část děla se skládá ze tří částí: 

 centrovací systém (zelená na obr. 4.5b) 

 fokusační systém (žlutá na obr. 4.5b) 

 vychylovací systém (fialová na obr. 4.5b) 

Dva páry cívek centrovacího systému vytvářejí příčné magnetické pole v osách x a y. 

Úpravami proudu v těchto cívkách je možné korigovat odchylky svazku vůči optické ose. 

Magnetická fokusační čočka umožňuje zaostřit svazek do celého prostoru pracovní komory a 

jemnou regulací měnit plošnou hustotu výkonu. Vychylovací cívky se nacházejí za fokusační 

cívkou. Dovolují vychýlení svazku v osách x a y až o 18° od osy děla jak staticky, tak dynamicky. 

 

4.4 ELEKTRONIKA 

Elektronika je rozdělena do několika jednotek podle funkce: zdroj vysokého napětí (VN), 

řízení vakua, řízení manipulátoru, řízení elektronově optické části děla, zobrazovací a vychylovací 

jednotka a ovládací panel. 

Původní elektronika svářečky SES-1 vznikala v průběhu několika let a už nesplňovala 

požadavky dnešní doby. Rozvoj digitalizace umožňuje vytvořit elektroniku, u které lze měnit 

funkci jen modifikací softwaru bez nutnosti zásahu do obvodového řešení. Nová elektronika pro 

svářečku MEBW-60/2 byla vytvořena v tomto duchu. 

Vzájemnou komunikaci jednotek nové elektroniky zajišťuje sériová sběrnice standardu CAN 

2.0 pracující s přenosovou rychlostí 500 kbaud [5]. Protokol CAN 2.0 je velmi robustní, odolný 

proti chybám při přenosu, a to i v podmínkách, které panují u elektronové svářečky (poměrně 
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velké výkony, občasné výboje vysokého napětí, apod.). Veškeré řízení je dálkové, a tak jednotlivé 

jednotky (kromě VN zdroje) neobsahují žádné ovládací prvky na čelních panelech s výjimkou 

síťového vypínače. Podrobný popis jednotlivých částí elektroniky je uveden v disertační práci M. 

Zobače [88]. 

4.4.1 Zdroj vysokého napětí 

Zdroj VN [89] slouží k vytvoření urychlujícího pole elektronové trysky. Musí být schopen 

vytvořit dostatečné napětí k dosažení požadované energie elektronů a dodat dostatečný výkon, 

má-li se vytvořit intenzivní svazek. Použitý zdroj je schopen vytvářet plynule nastavitelné 

urychlovací napětí 0 až -50 kV při maximálním proudu 10 mA. Zdroj žhavícího proudu katody je 

plovoucí s maximálním proudem 5 A při 5 V. Zdroj pro řídicí elektrodu (Wehneltův válec) je také 

plovoucí, plynule nastavitelný v rozsahu 0 až -1 kV. 

Nový zdroj vysokého napětí svářečky MEBW-60/2 je bezolejový o maximálním výkonu 2 kW. 

Je spojitě regulovatelný od nuly do maximálního napětí 60 kV. Maximální výstupní proud je 

40 mA, který je při napětí vyšším než 50 kV postupně omezován na 33,3 mA při 60 kV.  

4.4.2 Ovládací panel 

Ovládací panel je základním uživatelským rozhraním zařízení. Jeho prostřednictvím se dají 

snadno nastavovat různé parametry svazku. U svářečky SES-1 je ovládací panel fixní a umožňuje 

ovládání a zobrazení hodnot jen některých parametrů svazku (proud ve svazku, fokusační proud a 

vychýlení svazku) a manipulátoru. Pomocí něj lze také nastavit rychlost náběhu, tj. nárůst proudu 

ve svazku z nuly na nastavenou hodnotu na začátku procesu a poklesu na konci, stejně jako 

celkovou délku procesu. Této funkce se užívá hlavně při svařování k potlačení vzniku prohlubní 

na konci svaru. 

 

Ovládací panel svářečky MEBW-60/2 doznal velkých změn jak v koncepci, tak v designu (obr. 

4.7). Je to autonomní jednotka, která zajišťuje koordinaci celého systému a zprostředkovává 

uživatelský vstup. Dominantní prvkem je grafický displej (obr. 4.8), který zobrazuje provozní 

hodnoty jako velikost urychlovacího napětí, proud ve svazku, proud fokusační cívkou, stav 

 
 

Obr. 4.7 Ovládací panel svářečky MEBW-60/2 Obr. 4.8 Detail LCD displeje 
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vakuového systému apod. Po stranách displeje jsou umístěna tlačítka a otočné voliče, jejichž 

funkce je zobrazena na přilehlém místě na displeji a mění se podle potřeby. Po stranách se 

nacházejí další čtyři otočné voliče a šest tlačítek (2 voliče a 3 tlačítka na každé straně). Otočné 

voliče jsou doplněny čtyřmístnými sedmi-segmentovými displeji, které zobrazují hodnotu 

ovládané veličiny. Jejich funkce se dá měnit, ve výchozím nastavení pak ovládají nejpoužívanější 

funkce. Pro otočné voliče to jsou proud ve svazku, fokusační proud, zvětšení TV režimu (zoom) a 

vychýlení v ose x. Tlačítky se pak ovládá vakuový systém (start/stop/stand-by a napouštění 

komory), zapínání vysokého napětí a žhavení vlákna katody, osvětlení komory a přepínání mezi 

detektory zobrazovacího systému. 

4.4.3 Zobrazovací systém 

Zobrazovací systém [87] užívá principu rastrovacího elektronového mikroskopu. Užitím 

vychylovacích cívek rastrujeme svazkem po povrchu součástky a signál z detektoru zpětně 

odražených elektronů je zpracován a vytváří obraz součástky na obrazovce monitoru (obr. 4.9). 

Rozlišení obrazu je omezeno velikostí průměru stopy elektronového svazku, která je při nízkých 

hodnotách (asi 1 mA) proudu ve svazku kolem 0,1 mm. Zvětšení je nastavitelné až do 50×. 

Základním detektorem svářečky SES-1 byl tzv. mimoosový detektor, umístěný na malé přírubě 

na komoře, takže snímá svařovanou součástku přibližně pod úhlem 45° (viz obr. 4.1). Jeho 

konstrukce je na rozdíl od detektorů používaných v elektronových mikroskopech jednoduchá, 

tvoří ho pouze prostá snímací elektroda. Proud svazku používaný pro zobrazování (0,1-0,5 mA) je 

o několik řádů vyšší než v rastrovací elektronové mikroskopii. Na detektor tedy dopadá mnohem 

více signálních elektronů a je možné přímo měřit proud snímací elektrodou bez nutnosti využití 

scintilačních detektorů a fotonásobiče. 

Po zkušenostech se zobrazovací jednotkou u svářečky SES-1 byl vylepšen i tento systém. 

Systém byl rozšířen o druhý, tzv. osový (on-axis) detektor, který je umístěn na ose elektronové 

trysky. Snímá tedy elektrony, které odlétávají ze součásti přibližně proti směru primárního svazku. 

Výhodou osového detektoru je, že umožňuje zobrazit i oblasti součásti uvnitř dutiny, která je 

v ose elektronového svazku. Oproti mimoosovému detektoru má ale horší zvýraznění tvaru 

součásti a reliéfu povrchu. 

 

Obr. 4.9 Elektronový obraz svařované součásti, vnější průměr 25 mm. 
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Vlček [77] zkoumal možnosti využití dvoučočkové soustavy pro zobrazení svařované 

součástky. Výpočty (EOD [86]) ukazují snížení vad elektronové optiky a zmenšení velikosti stopy 

elektronového svazku. To by vedlo ke zlepšení zobrazovacího režimu. Bohužel, implementace 

takové úpravy ve svářečce MEBW-60/2 by znamenala rekonstrukci celé elektronové trysky. 

 

4.5 SOFTWARE 

Počítačové řízení umožňuje velmi přesné obrábění součásti. Speciální program na ovládání 

vychylovacích cívek [87] dovoluje řídit místo dopadu svazku podle požadavků uživatele. 

V průběhu řešení disertační práce jsem rozšířil možnosti ovládacího programu Dacpath pro 

svářečku SES-1 o kalibraci rozměrů, svařování/obrábění po spirále, vytvoření sítě bodů či 

logování průběhu operací do souboru. Pro usnadnění přesného nastavení místa a trajektorie 

obrábění jsem program dále doplnil o přesné zadávání souřadnic zadaných křivek. Další rozšíření 

slouží k ovládání XY stolku. 

Významným pokrokem, který umožnila právě digitalizace elektroniky, je možnost řídit 

svářečku MEBW-60/2 kompletně pomocí běžného osobního počítače, zatímco elektronika 

svářečky SES-1 umožňovala z PC ovládat jen vychýlení svazku. Kompletně přepracovaný 

program stejného jména (Dacpath 2.0) se skládá z několika modulů určených pro specifické 

operace, jako snímání obrazu a odměřování, svařování po křivce, gravírování, diagnostické funkce 

a další (obr. 4.10). V případě potřeby je možné přidat modul pro další činnost. Podrobný popis 

nového programu je v [88]. 

 

Obr. 4.10 Snímek uživatelského rozhraní PC software svářečky MEBW-60/2. 

Důležitou částí je modul BeamDiag, který slouží k diagnostice svazku. Pomocí tohoto modulu 

je možné získat příčné a podélné profily svazku. Snímání probíhá buď rastrováním ve dvou 

kolmých směrech v rovině X-Y (příčné profily) nebo vychylování jen v jednom směru 

v kombinaci se změnou vybraného parametru, nejčastěji fokusačního proudu (podélné profily). 

Ukázka výstupu modulu BeamDiag je na obr. 4.11. 
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Obr. 4.11 Snímek uložený nástrojem BeamDiag - podélný profil svazku v závislosti na fokusačním proudu 

 

4.6 MĚŘENÍ PROFILU SVAZKU 

K měření profilu svazku byla zvolena metoda postupného snímání rozložení proudové hustoty 

pomocí Faradayovy sondy se štěrbinovou clonou. Základem Faradayovy sondy (obr. 4.12), která 

byla použita pro experimenty uvedené v této práci, je robustní měděný plášť ve tvaru hrníčku, 

který má ve vnitřním prostoru izolovaně připevněnu sběrací elektrodu. K izolaci slouží keramické 

podložky. Elektroda je složena z tvarovaného dna a krycího víčka s otvorem. Celý prostor sondy 

je shora uzavřen výměnným krytem, který je upevněn čtyřmi šrouby po obvodu. K dispozici je 

kryt s centrálním otvorem, nad který se montuje vstupní clona, nebo je možné použít dvojici 

měděných desek s podbroušenými hranami. Signální vývod je protažen otvorem v boční stěně. 

Sonda se upevňuje přes otvor se závitem M6, který se nachází ve dně sondy. 

 

 

Obr. 4.12 Faradayova sonda 

Měření pomocí Faradayovy sondy je možno realizovat dvěma způsoby. Při prvním způsobu je 

elektronový svazek statický a vůči němu se pohybuje měřicí sonda. U druhého způsobu je sonda 
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nehybná a svazek je přes ni vychylován. Tento způsob umožňuje v principu rychlejší určení 

profilu svazku. Dá se tedy použít i pro velmi intenzivní elektronové svazky, u kterých plošná 

hustota výkonu dosahuje vysokých hodnot a roste riziko poškození clony. Srovnáním těchto 

přístupů ve své práci Zobač [88] ukazuje jejich zaměnitelnost. Například rozdíl při určení polohy 

a šířky nejužšího místa svazku se pohybuje v jednotkách procent. Například pro svazek o průměru 

0,2 mm a šířce štěrbiny Faradayovy sondy 0,05 mm je chyba při určení šířky svazku přibližně 4 %  

Naměřená data jsem následně analyzoval v prostředí Matlab [46], čímž jsem získal rozložení 

lineární proudové hustoty pro vybraný rozsah fokusačního proudu. Z tohoto rozložení jsem určil 

nejužší místo svazku d4σ0 spolu s odpovídajícím fokusačním proudem IF0 a maximální proudovou 

hustotou K. Pro tento fokusační proud je elektronový svazek zaostřen na povrch součásti. Jestliže 

je fokusační proud menší než při zaostření na povrch, pozice zaostření svazku se posune pod 

povrch vzorku. Naopak, jestliže je fokusační proud vyšší, obraz křižiště svazku se posune před 

povrch vzorku. Vliv místa zaostření elektronového svazku rozebírám v kapitole 6.3. 

 

4.7 VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ 

4.7.1 Konfokální mikroskop  

Během mého doktorského studia byl na ÚPT zakoupen laserový konfokální mikroskop 

Olympus LEXT OLS3000, který jsem používal k vyhodnocení tvaru a rozměrů obrobené drážky 

nebo otvoru. Tento mikroskop umožňuje velmi přesné pozorování a měření se zvětšením až 

14 400×. Hlavní a zásadní výhodou oproti elektronové mikroskopii je možnost prostorové 

rekonstrukce objektů a získání 3D obrazu vzorku. 

Mikroskop umožňuje pozorování v několika režimech. Základní režim je pozorování v bílém 

světle, ve světlém i tmavém poli. Laserového světla (418 nm) využívá konfokální a nekonfokální 

laserový režim. Pro zvýraznění fázového kontrastu lze použít interferenční mikroskopii 

(Nomarského diferenciální interferenční kontrast NIC). 

K dispozici je pět objektivů (5×, 10×, 20×, 50× a 100×), kterým odpovídá celkové zvětšení na 

příslušném monitoru od 120× do 2400×. Při použití laserového světla je možné ještě přídavné, 

šestinásobné zvětšení zmenšením oblasti, přes kterou laser rastruje. Tím se dá zvětšení navýšit až 

na 14 400×.  

Výstupem je obraz o maximálním rozlišení 1024×1024 pixelů. Zorné pole a rozlišení závisí na 

použitém objektivu. Pro nejmenší zvětšení (120×) je zorné pole 2560×2560 μm, pro největší (14 

400×) pak 21×21 μm. Tomu odpovídá rozlišení na jeden pixel 2,5 μm, respektive 27 nm. 

 

Obr. 4.13 Profil drážky z konfokálního mikroskopu; jednotky v mikrometrech 
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Výškové rozlišení při 3D rekonstrukci povrchu uvádí výrobce až 10 nm. To je ale dosažitelné 

jen v ideálním případě na vhodných vzorcích. Běžná hodnota se v závislosti na podmínkách 

měření (drsnost a tvar povrchu, odrazivost) pohybuje spíše kolem 20 nm. 

Ovládací program umožňuje mimo jiné měření různých rozměrových a geometrických 

charakteristik povrchu a analýzu částic. Naměřená data včetně tvaru povrchu je možné exportovat 

ve formátu CSV. Obr. 4.13 ukazuje typický profil drážky spolu s vyznačenou šířkou (1) a 

hloubkou (2) pozorované drážky. 

Problém nastává při pozorování zaoblených a průhledných objektů, jako jsou například 

skleněná vlákna nebo bubliny roztaveného materiálu. Část dopadajícího světla se odráží mimo 

objektiv a neprochází tak konfokální clonou na detektor. Nízká úroveň signálu pak vede ke 

špatnému určení z souřadnice a následně celého 3D reliéfu, případně se světlo odráží  na vnitřních 

plochách, což vede ke vzniku artefaktů.  

Další problém je pozorování úzkých a hlubokých drážek a otvorů. Světlo se na strmých stěnách 

odráží mimo objektiv a dno drážky neposkytuje dostatečně velkou plochu k získání informace o 

hloubce drážky. 

 

4.7.2 Elektronový mikroskop 

Výhodou elektronové mikroskopie proti světelné mikroskopii je vysoká rozlišovací schopnost 

a vysoká hloubka ostrosti i pro velká zvětšení. Hloubka ostrosti umožňuje zobrazení i vysokých 

struktur. Při samotném pozorování existují různé zobrazovací techniky za použití různých 

detektorů. Nejběžnější je zobrazení pomocí Everhartova-Thornleyho (ET) detektoru sekundárních 

elektronů (SE), který je vhodný pro zobrazení morfologie povrchu. Pomocí detektoru zpětně 

odražených elektronů (BSE) zase vynikne materiálový kontrast částí s různým složením. 

Velký význam má i rentgenová disperzní analýza (EDX), která umožňuje určení chemického 

složení součásti. Tu jsem při řešení své disertační práce využil například při vytváření drážek pro 

topné těleso (viz kapitola 8.4). Tak jsem ověřil, jestli přetavená oblast obsahuje titan a je tedy 

vodivá. 

Problém nastává při zobrazování nevodivých vzorků, kdy nabíjení povrchu znesnadňuje 

pozorování. Pokud dopadající elektrony nejsou odváděny pryč ze vzorku, hromadí se na něm 

náboj, který principiálně může být záporný i kladný (pro vysoký koeficient emise). V takovém 

případě elektrické pole lokálního náboje na povrchu vzorku působí na trajektorie jak primárního 

svazku elektronů, tak i elektronů sekundárních (SE) či zpětně odražených (BSE), směřujících 

k detektoru. Důsledkem je jasově i geometricky zkreslený obraz. 

V případě rastrovací elektronové mikroskopie je několik technik, kterými lze vliv nabíjení 

nevodivého vzorku na pozorování omezit či úplně odstranit. Nejběžnějším způsobem je pokovení 

povrchu vzorku pomocí nanesení tenké vodivé vrstvy. Klasické způsoby jsou naprášení či 

napaření vrstvy platiny, zlata či uhlíku. 

Další technikou je environmentální mikroskopie. Do komory jsou při pozorování připouštěny 

plyny nebo vodní páry, čímž dojde ke zvýšení tlaku v okolí vzorku. Při srážce elektronů 

s molekulami plynu dochází k ionizaci plynu. Náboj je z povrchu vzorku odváděn rekombinací 

s kladně nabitými ionty molekul plynu. 
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Třetí technikou je nenabíjející mikroskopie pomalými elektrony, která spočívá v pozorování 

preparátu při tzv. kritické energii dopadajících elektronů [50]. Při ní je množství dopadajících 

elektronů primárního svazku rovno množství elektronů emitovaných ze vzorku. Vzorek se tak 

nachází v nábojové rovnováze a při této energii je ho možné zobrazit bez nabíjecích vlivů. 

Kritická energie je řádově jednotky kV a liší se pro různé materiály i místa vzorku. 

 

ÚPT má v elektronové mikroskopii dlouholetou tradici. V současnosti je k dispozici několik 

rastrovacích mikroskopů, včetně nejnovějšího mikroskopu Magellan od firmy FEI. 
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5  INTERAKCE ELEKTRONOVÉHO SVAZKU S MATERIÁLEM 

5.1 INTERAKCE 

Pod pojmem „interakce“ rozumíme především přenos energie a mechanismus vnikání 

elektronů do materiálu. Svazky elektronů s energiemi od 10
4
 do 10

5
 eV, používané při obrábění a 

svařování [76], mohou vstupovat do interakce jen s elektrony z vnitřního obalu nebo s jádry 

atomu. Srážka elektronu s jádrem má malou pravděpodobnost, navíc nedojde k přenosu skoro 

žádné energie, jde tedy o pružnou srážku. Podstatně pravděpodobnější bude srážka s elektrony ve 

vnějším obalu, kde je předaná hybnost, a tedy i energie, podstatně větší. 

Dále je energie předávána dalšími srážkami, tentokrát mřížkovým fononům (vibrace mřížky), 

které zvyšují energii atomů v mřížce. Výsledkem je zvýšení teploty materiálu. Při dostatečném 

množství přiváděné energie roste teplota až nad bod varu.  

Ne všechny elektrony však přispívají ke zvyšování teploty. Některé z primárních elektronů 

(PE) tvořících svazek jsou pružně odraženy, jiné po proniknutí pod povrch ztratí jen část energie 

předtím, než jsou rovněž vráceny nad povrch jako tzv. rozptýlené (backscattered) elektrony 

(BSE), viz obr. 5.1. Dále jsou některé volné elektrony vyraženy z materiálu jako tzv. sekundární 

elektrony (SE). V místě dopadu elektronů vzniká též rentgenové záření (X). Jeho tvrdost a 

intenzita rychle rostou s urychlovacím napětím svazku. Zařízení s napětím vyšším než 60 kV 

proto vyžadují zvláštní pozornost. U zařízení s nižším napětím je rentgenové záření dostatečně 

odstíněno stěnou vakuové komory, případně dostatečně tlustým olovnatým sklem v průzorech. Při 

vyšších napětích je nutné další stínění, buď silnější stěnou vakuové komory nebo olověnými 

kryty. 

 

 

Obr. 5.1 Interakce elektronového svazku [63]. 
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Podle výpočtů potvrzených měřením proniknou rychlé elektrony pod povrch pevné látky a 

předají svoji kinetickou energii na velmi krátké dráze, jen několik setin až desetin milimetrů. 

Hloubku vniku R je možné odhadnout podle empiricky zjištěného vztahu [76]: 

 

2

21
U

R


  , 3μm;kV,kg m     (5.1) 

kde U je urychlovací napětí a ρ je hustota materiálu. Tabulka 5.1 ukazuje vypočítané hodnoty pro 

vybrané materiály a různé energie dopadajících elektronů. Hodnoty 60 a 150 kV jsou běžně 

používaná urychlovací napětí pro obrábění a svařování elektronovým svazkem. Ve své práci 

nejvíce pracuji s napětím 50 kV. Hodnotu 30 kV jsem zvolil jako nejmenší používanou. 

 

Tabulka 5.1 Hloubka vniku elektronů (v μm) pro vybrané materiály a energie podle vztahu (5.1) 

Materiál 
Urychlovací napětí (kV) 

30 50 60 150 

Wolfram 1,0 2,7 3,9 24,5 

Měď 2,1 5,9 8,4 52,7 

Hliník 7,0 19,4 28,0 175,0 

Křemenné 

sklo 
8,6 23,9 34,4 214,8 

Korund 4,7 13,1 18,9 118,1 

Teflon 8,6 23,9 34,4 214,8 

Polyetylén 21,0 58,3 84,0 525,0 

PVC 13,5 37,5 54,0 337,5 

 

5.2 ABSORPCE ENERGIE 

Není ale jasné, zda poznatky odvozené pro svazky o průměru několika nanometrů mohou být 

uplatněny u svazků o průměru desítek či stovek mikrometrů, používaných u obrábění. Skutečnosti 

se nejlépe přiblížíme předpokladem, že se reálný svazek skládá z celé řady elementárních svazků, 

pro které uvedené rozdělení platí. 

Jednotlivé interakce však nejsou zajímavé z hlediska souhrnných tepelných účinků svazku, 

obzvláště při využití svazků o průměrech až stovek mikrometrů a proudu až několika miliampér 

[76]. Počet dopadajících elektronů je v takovém případě totiž velmi vysoký (pro puls trvající 1 ms 

a proud 0,1 mA je počet elektronů přibližně 6·10
11

). Proto se pro technologické využití 

elektronového svazku uvažují celkové účinky svazku místo jednotlivých interakcí elektronů. 

Celkový výkon elektronového svazku je dán urychlujícím napětím U a proudem ve svazku I 

podle vztahu 

 
0P =U I  (5.2) 
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Plošná hustota výkonu v křižišti svazku je dána vztahem 

 0 2

4UI UI
p = = =U j

S d


  (5.3) 

kde d je průměr svazku v křižišti a j je proudová hustota. 

Pro určení tepelných účinků elektronového svazku na materiál je důležité znát množství 

absorbované energie. Jen část výkonu ηA·P0 je při dopadu elektronového svazku absorbována a 

přemění se na teplo. Nejvýrazněji se na této ztrátě podílí zpětně odražené elektrony, proto je tedy 

koeficient ηA v podstatě určen množstvím zpětně odražených elektronů. Tedy hustota výkonu 

absorbovaná na jednotku objemu je 

 
0 A

A

P U j
p = =

V R

  
. (5.4) 

Absorpce energie podél hloubky vniku elektronům však není rovnoměrná, ale je funkcí 

vzdálenosti od povrchu obrobku. Maximální hodnota absorpce výkonu na jednotku objemu 

nastává podle Schillera et al. [66] v hloubce z = R/3 a je vyjádřena vztahem 

 max

3

4
A Ap = U j   . (5.5) 

Tato nerovnoměrnost absorpce energie je u většiny technologických tepelných procesů 

elektronových svazků zanedbatelná, protože následné rozdíly v teplotě se vedením tepla rychle 

vyrovnávají. V netepelných procesech jako například v elektronové litografii, ve kterých je 

technologický účinek určen přímo absorbovanou energií na jednotku objemu, může mít ovšem 

závislost na hloubce významný vliv. 

Reálné elektronové svazky mají určité rozložení hustoty výkonu na svém průřezu. V praxi se 

nejčastěji uvažuje o rotačně symetrickém svazku s Gaussovým rozdělením hustoty výkonu 

  

2 2
2 2

0 00 0

r r

d dp r = p e =U j e

   
    
      , (5.6) 

kde d je průměr svazku v místě dopadu a r je vzdálenost od zdroje tepla. 

Pro případ, kdy průměr svazku je mnohem větší než hloubka vniku elektronů (   ) a 

paprsek dopadá na rovný povrch, lze snadno vypočítat rozložení tepelných zdrojů v obrobku. 
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kde f je závislost absorpce energie na hloubce vniku. Schiller et al. [66] ji aproximuje jako 
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Visser [76] uvažuje pro výkon Pz odevzdaný na dráze z součet absorpce a ztrát energie podle 

vztahu 

kde aw/ρ je koeficient absorpce a εw/ρ je koeficient ztrát energie, které jsou závislé na energii 

elektronů. 

 

5.3 TEPELNÉ ÚČINKY 

V místě dopadu elektronového svazku roste teplota. Teplo je následně odváděno do okolí 

vedením a zářením. Detailní rozbor šíření tepla a jeho účinků na materiál včetně tavení a 

odpařování je velmi komplikovaný. V této kapitole tuto problematiku rozebírám tedy jen 

zjednodušeně, pro získání přehledu o základních principech ohřevu elektronovým svazkem. 

Ohřev v určité hloubce pod povrchem může být v prvním přiblížení [52] určen řešením 

diferenciální rovnice pro vedení tepla: 

kde T je teplota prostředí, x je vzdálenost od povrchu, t je čas od počátku působení elektronového 

svazku, a je koeficient tepelné vodivosti, c je měrná tepelná kapacita a Q je množství dodaného 

tepla na jednotku objemu. Pro počáteční a okrajové podmínky platí: 

         , (5.11) 

Z rovnice (5.12) plyne, že hustota výkonu ztracená zářením je mnohem menší než hustota 

výkonu dopadajícího svazku. To se dá určit ze skutečnosti, že záření černého tělesa při teplotě 

3000 K je přibližně 5·10
2
 W/cm

2
, zatímco hustota výkonu elektronového svazku se pohybuje 

řádově okolo 10
5
 W/cm

2
. 

Omezíme-li se na případ bodového zdroje tepla [66], pak řešením rovnice (5.10) je 

kde r je vzdálenost od bodového zdroje a E0 je dopadající energie v bodě r =0 a čase t =0.  

 

 

V následujícím případě je zejména zajímavý relaxační čas τ, během kterého se rozšíří rozložení 

teploty v místě dopadu svazku. Z rovnice (5.13) se tento čas dá pro hloubku vniku R a poloměr 

svazku d/2 určit podle vztahu 

       (
  

 
 

  
 
)      (5.9) 

 
       

  
  

        

   
 

      

   
   pro x > 0, t > 0, (5.10) 

 
       

  
      pro x = 0. (5.12) 
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kde a je tepelná difuzivita a λ je koeficient tepelné vodivosti. Tepelná difuzivita a (nazývaná též 

součinitel teplotní vodivosti) vyjadřuje schopnost látky vyrovnávat rozdílné teploty při 

neustáleném šíření tepla vedením v homogenním prostředí. Pro tepelné zpracování elektronovým 

svazkem to znamená, že v čase      a      není odvod tepla do okolí významný a ohřev 

materiálu se dá považovat za kvazi-adiabatický. V tomto případě lze přibližně stanovit prostorové 

rozložení teploty podle rozložení absorbované hustoty výkonu. Pro hustotu výkonu p0 nezávislé 

na čase vyplývá pro lokální zvýšení teploty za dobu t vztah 

Teplota v místě dopadu elektronového svazku roste v čase lineárně, dokud se nepřiblíží 

maximální teplotě, např. teplotě tavení. Tabulka 5.2 uvádí tepelné vlastnosti vybraných materiálů. 

Údaje τ50 vyjadřují relaxační dobu pro hloubku vniku R = 50 μm, respektive pro poloměr svazku 

d/2 = 50 μm. Obdobně platí pro relaxační dobu τ20. Na obr. 5.2 je graf závislosti relaxačního času 

τ na teplotní difuzivitě pro hloubku vniku R, respektive pro poloměr svazku d/2 (čáry tau 2 až 

tau 100). Vyznačeny jsou také hodnoty difuzivity a pro vybrané materiály. Body t R50kV 

odpovídají vypočítané relaxační době pro hloubku vniku R pro urychlovací napětí U = 50 kV a 

daný materiál. Body tau d100 zvýrazňují hodnoty pro průměr elektronového svazku d = 100 μm. 

 

Tabulka 5.2 Tepelné koeficienty pro vybrané materiály. 

Materiál 
Hustota 

(g.cm
-3

) 

Tepelná 

vodivost  

(W.m-1K
-1

) 

Měrná 

tepelná 

kapacita  

(kJ kg
-1

K
-1

) 

Tepelná 

difuzivita α  

(m
2
 s

-1
) 

Relaxační doba 

τ50 

(μs) 

τ20 

(μs) 

Wolfram 19,3 175 0,13 67,8 9,2 0,15 

Měď 9,0 386 0,39 112 5,6 0,09 

Hliník 2,7 237 0,90 97,9 6,4 0,10 

železo 7,8 80 0,45 22,8 27,4 0,44 

Křemenné sklo 2,2 2 0,74 1,23 509 8,1 

Korund 4,0 30 0,78 9,62 65,0 1,0 

Teflon 2,2 0,23 1,26 0,08 7533 121 

Polyetylén 0,9 0,42 1,8 0,26 2411 38,6 

PVC 1,4 0,2 0,96 0,15 4200 67,2 

 

    
  

  
 ,  (5.14) 

respektive    
  

   
    

 

  
  (5.15) 

          
         

  
          (5.16) 
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Pokud v pozorovaném místě dojde k fázové přeměně (a zanedbáme-li ztráty vzniklé například 

odpařením), dosažená teplota se dá vyjádřit jako 

          
         

 ̅ ̅
   

∑   
 ̅

 , (5.17) 

kde  ̅  ̅ jsou střední hodnoty hustoty a tepelné kapacity v daném rozsahu teplot a ∑   je celkové 

teplo fázových přeměn. Pokud doba t, uplynulá od začátku působení elektronového svazku na 

vzorek, převýší hodnotu τ podle rovnic (5.14) a (5.15), teplo je znatelně odváděno do okolí. Děj 

není možné nadále považovat za kvazi-adiabatický a teplota v místě maximální absorpce energie 

roste pomaleji podle vztahu 

 

 

 

Obr. 5.2 Graf závislosti relaxačního času τ na teplotní difuzivitě a podle vztahu (5.14) a (5.15)) 

 pro různé hodnoty R, resp. d/2. 
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Nakonec při     dosáhne teplota své maximální hodnoty. Výsledné rozložení teploty závisí 

jen na výkonu elektronového svazku a tepelné vodivosti materiálu. Pro vzdálenost r od zdroje 

tepla výrazně větší, než jsou průměr svazku d a hloubka vniku R platí 

Teplotní rozdíl mezi místem maximální absorpce energie a povrchem je téměř nulový. Pro 

tělesa konečných rozměrů bude výsledné rozložení teploty ovlivněno i hranicemi tohoto tělesa. 

 

5.4 VZNIK A RŮST KRÁTERU 

Část materiálu zasažená koncentrovaným svazkem se velmi rychle roztaví a přejde do podoby 

páry, která se dále přehřívá. Jakmile dosáhne vysoké teploty, expandující pára vytlačuje roztavený 

materiál do stran a pod dopadající svazek a tím uvolňuje elektronům cestu k dalšímu materiálu. 

Teplota, při které tento jev nastává, závisí na materiálu [76]. Rychlost pronikání svazku do 

hloubky může být mnohem vyšší než rychlost odvodu tepla vedením do okolí. Tento jev je 

označován jako tzv. „hloubkový efekt“, v anglické literatuře pak „deep penetration effect“. Při 

svařování vede k vytvoření úzkých a hlubokých svarů. Při vrtání elektronovým svazkem pak 

umožňuje vytvářet velmi úzké a hluboké otvory (obr. 5.3). 

Aby zmíněný proces pronikání elektronového svazku mohl vůbec probíhat, musí při něm 

působit různé síly [74], jak ukazuje obr. 5.4. Tlak páry v kráteru působí proti povrchovému napětí 

a hydrostatickému tlaku roztaveného materiálu a tlačí jej ke stěně kráteru. Tavenina se pohybuje 

v kráteru a je eventuálně vytlačena ven. Procesy, které probíhají při pronikání svazku elektronů do 

materiálu, jsou velmi rychlé a k jejich popisu byly vytvořeny různé modely. Několik možných 

způsobů odnosu materiálu ukázal Visser [76]. 

Největší ohřev nenastává na povrchu součásti, ale několik desítek mikrometrů pod povrchem. 

V tomto místě se materiál nejrychleji odpařuje a vzniká bublina (obr. 5.5). Miyazaki [52] 

předpokládá, že pro krátké pulsy (cca pod 100 μs) průměr této bubliny odpovídá průměru 

elektronového svazku. V okamžiku, kdy tlak par v bublině překročí povrchové napětí 

v roztaveném materiálu nad touto bublinou, dojde k jejímu prasknutí. Část roztaveného materiálu 

se rozstříkne do okolí. Množství materiálu odneseného tímto způsobem je větší než množství, 

které se přímo odpaří.  

 

 

Obr. 5.3 Průběh vzniku otvoru. A) Tavení povrchu, B) vytlačení materiálu do stran, C) pronikání svazku díky 

„hloubkovému efektu“ , D) vzniklý otvor (částečně převzato z [70]). 

 

      
  

    
 ;     (5.19) 
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 F1 – síla tlaku elektronového svazku 

 F2 - elektromagnetická síla od el. svazku 

 F3 – reakční síla par 

 F4 – statický tlak par v kráteru 

 F5 – síla vyvolaná povrchovým napětím  

 F6 – tíhová síla 

 F7 – statický tlak roztaveného materiálu 

Obr. 5.4 Analýza sil působících v kráteru při statickém svazku. (převzato z [74]). 

 

Zbývající roztavený materiál formuje stěny kráteru. Část zůstává na začátku kráteru a vytváří 

okrajový val. Jeho velikost závisí jak na parametrech svazku (proud ve svazku, rychlost 

pohybu/délka pulsu, zaostření a další), tak na vlastnostech obráběného materiálu. Zbylá část stéká 

po stěnách a zaplňuje dno kráteru. 

Pro déletrvající pulsy se celý proces komplikuje a skládá se z postupného tavení a odstraňování 

materiálu. Jak hloubka kráteru narůstá, tavenina vylétává z větší hloubky. Vstupní průměr kráteru 

působí jako clona a část materiálu se zachytí na stěnách a neopustí kráter. To zapříčiní zpomalení 

růstu rozměrů kráteru s rostoucí délkou pulsu. 

 

 

Obr. 5.5 Předpokládaný mechanismus odnosu materiálu 
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V případě průchozích otvorů mikronových rozměrů může tavenina zalít již vytvořený otvor a 

ucpat ho. Aby otvor zůstal průchozí, je tedy potřeba odstranit více taveniny buď úpravou 

parametrů svazku či opakovaným pulsem [19]. V obou případech dojde k rozšíření vzniklého 

otvoru. Při rychlém vrtání mnoha otvorů (tisíce otvorů za sekundu) by opakování pulsu zpomalilo 

celý proces. Proto se na spodní stranu obráběné součásti nanáší vrstva lehce odpařitelného 

materiálu. Jakmile elektronový svazek pronikne skrz základní materiál, zasáhne podkladovou 

vrstvu. Materiál podkladu se prudce odpaří a „vyfoukne“ roztavený základní materiál 

z vytvořeného otvoru. Vznikne tak průchozí otvor s ostrou hranou na výstupní straně a jen 

drobným roztřepením na vstupní straně [60],[70]. 

 

   

Obr. 5.6 Nákres postupného tuhnutí taveniny 
Obr. 5.7 Detail svarové housenky 

(nerezová ocel) 

 

Pokud je cílem vytvořit drážku nebo rozřezat součást, pohybuje se elektronovým svazkem 

podél požadované trajektorie. Pohyb zdroje tepla komplikuje situaci s pohybem taveniny. Ta je 

nejen vytlačována ven z drážky jako v případě otvoru, ale současně proudí kolem elektronového 

svazku dozadu, proti směru pohybu elektronového svazku. Obdobně jako u svařování, ani u 

obrábění není tento proces plynulý, ale děje se ve skocích. Tento děj je naznačen na obr. 5.6. 

Výsledkem u svařování je tzv. svarová housenka (obr. 5.7). U obrábění pak vzniklá drážka nemusí 

být rovnoměrně široká ani hluboká. 

Obrábění elektronovým svazkem je tepelný proces. Jestliže délka působení svazku je delší než 

relaxační čas τ, teplo se šíří i do okolí drážky. To je nutné mít na paměti při obrábění tepelně 

citlivých částí, které by se mohly poškodit. Příkladem je vrtání do destičky s velmi tenkou vrstvou 

na povrchu. Během vrtání se ohřívá i okolí otvoru. Vrstva se přehřívá a odpařuje, až je odstraněna 

i z okolí drážky. 

 

5.5 NABÍJENÍ 

Velká část mojí práce se týká nevodivých materiálů (plasty, keramika, sklo). Jeden z prvních 

problémů, který v souvislosti s obráběním nevodivých materiálů elektronovým svazkem vyplyne, 

je nabíjení.  

V kapitole 4.7.2 o vyhodnocování experimentů uvádím několik postupů, které se používají 

k eliminaci nabíjení nevodivého vzorku při elektronové mikroskopii. Kromě pokovení součásti se 
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ale tyto techniky při obrábění elektronovým svazkem použít nedají, protože výrazně ovlivňují 

dopadající svazek, například výrazným snížením kinetické energie elektronů. Otázkou je, zda je 

vůbec potřeba nabíjení eliminovat, případně do jaké míry ovlivňuje obráběcí proces. Experimenty 

související s nabíjením nevodivého vzorku se zabývám v kapitole 6.2. 

Při samotném obrábění dochází k několika jevům, které mohou redukovat hromadění náboje na 

povrchu součásti. Významná část náboje je odnesena emisí sekundárních a zpětně odražených 

elektronů. V okamžiku, kdy se materiál začne odpařovat, vzniká nad místem dopadu svazku 

plazma, které pomáhá redukci nahromaděného náboje [27] podobně jako ionizovaný plyn při 

environmentální mikroskopii. Část náboje je odnášena i pomocí odlétajících částeček roztaveného 

materiálu. Filachev [28] uvádí ještě další způsob. Dopadající elektronový svazek vyvolá 

v dielektriku vznik párů elektron-díra. Současně silné elektrické pole, vzniklé nahromaděným 

nábojem, dodá potřebnou energii volným elektronům a usnadňuje jejich emisi. Toto silné pole 

také může vyvolat výboj, který odvede náboj ze vzorku. 
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6  STUDIUM OBRÁBĚCÍHO PROCESU 

6.1 ÚVOD 

Pro praktické využití obrábění elektronovým svazkem je nutné zjistit vliv významných 

parametrů svazku na tvar a rozměry výsledné drážky či otvoru, a to pro všechny uvažované 

materiály. V jednotlivých podkapitolách rozebírám vliv různých faktorů na obráběcí proces. 

Nejprve se zabývám vlivem nabíjení při obrábění nevodivých materiálů. Dále se věnuji závislosti 

rozměrů drážky na hlavních parametrech elektronového svazku, tj. proudu svazku, urychlovacím 

napětí a zaostření. Dalším významným faktorem je rychlost pohybu svazku při obrábění a 

ovlivnění tvaru drážky při vychýlení mimo osu, kdy elektronový svazek nedopadá na obráběnou 

součást kolmo. V poslední části této kapitoly se zabývám obráběním pomocí vícenásobných 

průchodů svazku. 

 

6.2 NABÍJENÍ 

6.2.1 Obecná pozorování 

Dopadající elektronový svazek přináší na součástku elektrický náboj, který se může hromadit 

na nevodivé nebo špatně uzemněné vodivé součásti. Vliv nahromaděného náboje je 

nejmarkantnější při pozorování v TV režimu, kdy se obraz obnovuje s frekvencí 50 Hz. 

Elektronový svazek rychle rastruje po vzorku. Protože se elektronový svazek vrací na stejné místo 

velmi rychle, náboj nemá dostatečný čas, aby se rozptýlil. Tento přebytečný náboj způsobuje vady 

v obraze, jako přesvícená místa a deformaci. Obraz také může poskakovat. Jestliže je rastrovací 

frekvence nízká nebo se jedná o jednotlivé snímky, náboj se pravděpodobně vybíjí průběžně a 

obraz není přesvícený na velké ploše, ale jen v jednotlivých bodech. 

Oproti rastrovací elektronové mikroskopii není snahou získat dokonalý obraz při velkém 

zvětšení, ale spíše přehledový obraz o poloze vzorku v komoře, pomocí kterého pak lze správně 

nastavit místo svařování nebo obrábění. Zorné pole se pohybuje v rozsahu přibližně od 1 mm do 

150 mm, pracovní vzdálenost od 50 mm do 200 mm. 

 

 

Obr. 6.1 Deska z křemenného skla, průměr 110 mm, tloušťka 1,5 mm; vlevo: pokrytá vrstvou molybdenu,  

vpravo: rozdělená nevodivými drážkami. Obrázky SEM režimu svářečky. 
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Obr. 6.2 Fotografie rozřezané křemenné desky při rastrování elektronovým svazkem, modré čáry jsou řezy, svítící 

tečky jsou výboje mezi jednotlivými izolovanými ostrůvky. 

K odstranění negativních účinků nabíjení lze součástky před obráběním pokovit. Pak se získá 

obraz bez rušení, pomocí kterého lze přesně nastavit místo obrábění (obr. 6.1 vlevo). Vytvořením 

drážek během obrábění se přeruší vodivá vrstva a vzniknou izolované ostrůvky. Na těch se 

následně hromadí náboj a způsobuje při zobrazování pomocí SEM režimu svářečky rušení obrazu 

(obr. 6.1 vpravo). Náboj z těchto ostrůvků se odvádí výboji mezi jednotlivými ostrůvky (obr. 6.2) 

Při samotném obrábění elektronový svazek nerastruje po vzorku, ale pohybuje se po zvolené 

trajektorii nebo přeskakuje mezi jednotlivými body (např. při vrtání). Součást se tedy nenabíjí na 

velké ploše, ale jen lokálně, a tím je omezen vliv nahromaděného náboje, protože se elektronový 

svazek přesune na další místo. 

Problém nastává, pokud se v blízkosti nevodivého místa nachází vodivá špatně uzemněná část. 

Dopadající elektrony nerovnoměrně nabíjejí obě části. Mezi nimi vzniká elektrické pole, které 

elektronový svazek vychyluje. Jak se náboj nerovnoměrně vybíjí, mění se i elektrické pole a tím 

vychýlení svazku a místo dopadu tedy „cestuje“. Výsledkem jsou přinejmenším nerovnoměrné 

otvory a drážky. V horším případě to až znemožní obrábění, protože svazek velmi rychle 

poskakuje a nedostatečně taví materiál, nebo jej taví, kde nemá. Tato situace se ale stávala velmi 

zřídka. 

Hromadění náboje na povrchu nevodivé součásti ale může vyvolat pohyb obráběné součásti 

nebo lehkých částí v jejím okolí pomocí elektrostatických sil. Součástky je tedy nutné dobře 

upevnit. Síly můžou být i natolik velké, že poposunou desku z křemenného skla o průměru 

110 mm a tloušťce 1,5 mm i o několik milimetrů. 

6.2.2 Vliv na přesnost obrábění 

Pro přesné obrábění je důležité vědět, zda případné nabíjení obráběné součásti má vliv na 

přesnost vychylování. Na malé vzdálenosti (několik mm) není na první pohled patrný žádný vliv 

nabíjení. Čáry mají požadovaný směr i délku a ani složitější tvary nejsou deformovány. Pro 

přesnější zjištění tohoto vlivu jsem využil testovací obrazec. Tento obrazec jsem vygravíroval 

elektronovým svazkem na hliníkovou desku a na dvě keramické destičky o tloušťce 0,6 mm (obr. 
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6.3). První keramická destička nebyla nijak upravená, na druhou destičku byla před obráběním 

naprášena tenká vodivá vrstva titanu o tloušťce několika mikrometrů. Tato vrstva slouží 

k odvedení náboje. Obrazec na hliníkové desce jsem použil jako referenční, abych odstranil vliv 

případné špatné kalibrace vychylovacího systému (rozměry, ortogonalita, zkreslení). Obrazce na 

keramických destičkách jsem porovnal jak s tímto referenčním obrazcem, tak vůči sobě navzájem. 

 

 

Obr. 6.3 Kalibrační obrazce na keramické destičce, vlevo bez vrstvy, vpravo s vodivou vrstvou. Rozteč čar 5 mm. 

Po vytvoření obrazců jsem pomocí manipulátoru konfokálního mikroskopu určil polohy míst, 

kde se jednotlivé čáry kříží. Pro vyhodnocení naměřených souřadnic jsem odhadl nepřesnost 

odečítání polohy křížení na ±10 μm (odmocnina ze šířky čáry). Přesnost polohování manipulátoru 

konfokálního mikroskopu je lepší než 1 μm. Naměřené souřadnice jsou vyneseny jako síť bodů na 

obr. 6.4. Pro zvýraznění je odchylka vůči referenční poloze zvětšena 10×. 

Souřadnice naměřené na destičce s vrstvou nevykazují žádnou systematickou odchylku vůči 

referenčnímu obrazci na hliníkové desce. Průměrná velikost odchylky je (11 ± 10) μm, avšak 

odchylky jsou na všechny strany bez závislosti na poloze křížení. 

 

Obr. 6.4 Naměřená síť bodů; modrá – hliníková deska, červená – s vodivou vrstvou,  

zelená – bez vrstvy. Odchylky jsou zvětšeny 10×. 

Průměrná velikost odchylky souřadnice naměřené na destičce bez vodivé vrstvy vhledem 

k referenční souřadnici je obdobná jako u pokovené destičky, tj. (12 ± 11) μm. Střední hodnota je 

ale 7 μm, což znamená, že obrazec je menší než referenční. Odchylka ovšem není nijak 
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významná, jedná se o maximálně několik desítek mikrometrů a to i pro maximální výchylky 

(20 mm).  

Velikost odchylek měření souřadnic je ale srovnatelná s odhadem chyby měření souřadnic a 

přesností vychylovacího systému. Z experimentu lze tedy vyvodit, že nabíjení keramické destičky 

neovlivňuje přesnost obrábění a je tedy možné obrábět bez pokovení. Pokovení je ale vhodné, 

pokud chceme obrazec přesně polohovat, například vůči okrajům destičky a to podle obrazu 

získaného zobrazovacím režimem svářečky. Okraje a poloha destičky se mohou jevit zkreslené a 

tím ovlivnit i stanovení přesného místa obrábění. 

 

6.3 ZAOSTŘENÍ 

Jedním z hlavních parametrů svazku, který ovlivňuje podobu drážky, je zaostření. Zaostření 

(fokusace) určuje polohu nejužšího místa svazku. Za zaostřený svazek považujeme takový stav, 

kdy nejužší místo svazku se nachází na povrchu součásti (obr. 6.5b). 

Místo zaostření pro danou pracovní vzdálenost (tj. vzdálenost od čočky) se nastavuje pomocí 

fokusační čočky. Proud fokusační čočkou (fokusační proud If) určuje její ohniskovou vzdálenost, 

tedy polohu obrazu křižiště, tj. nejužšího místa elektronového svazku. Jestliže je fokusační proud 

nižší než ten, při kterém je elektronový svazek zaostřený na povrch, svazek je fokusován méně a 

tím se nejužší místo svazku posune pod povrch vzorku (obr. 6.5a). Obráceně, pokud je fokusační 

proud vyšší, elektronový svazek je fokusován více a nejužší místo se nachází nad povrchem (obr. 

6.5c). 

 

Obr. 6.5 Vliv fokusačního proudu IF na polohu zaostření 

a)  b)  c) 

 

    IF < IF0       IF =IF0      IF > IF0 

∆IF < 0  ∆IF = 0  ∆IF > 0 
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Tabulka 6.1 Parametry elektronového svazku při experimentu k ověření vlivu fokusačního proudu  

a urychlovacího napětí 

Parametr Hodnota 

Urychlovací napětí 45-55 kV 

Proud svazku 0,5 mA 

Rychlost obrábění 5000 mm.s
-1 

Výchozí  

fokusační proud 

693 mA (pro 45 kV) 

732 mA (pro 50 kV) 

770 mA (pro 55 kV) 

 

Provedl jsem sérii experimentů k ověření závislosti tvaru a rozměrů drážky na fokusačním 

proudu (místě zaostření svazku). V každém experimentu jsem udělal sadu drážek s měnícím se 

fokusačním proudem a to pro tři různá urychlovací napětí (45, 50 a 55 kV). Proud ve svazku a 

rychlost jeho pohybu jsem zvolil tak, abych rozměry výsledné drážky mohl změřit pomocí 

konfokálního mikroskopu. Uvedené měření proběhlo na teflonové destičce o tloušťce 6 mm. 

Parametry elektronového svazku použité v tomto experimentu jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

Před samotným obráběním jsem pomocí Faradayovy sondy (kap. 4.6) změřil profil svazku pro 

vybraná urychlovací napětí. Pomocí těchto profilů jsem určil šířku elektronového svazku podle 

kritéria d4σ (rovnice (2.10)). Fokusační proud, pro který byl svazek nejužší, odpovídá proudu, při 

kterém je svazek zaostřen na povrch součástky. Tento proud jsem stanovil jako výchozí hodnotu 

pro experimenty. Výchozí hodnoty fokusačního proudu pro různá urychlovací napětí použitá 

v experimentu jsou uvedeny v tabulce 6.1. Hodnoty se liší pro různá urychlovací napětí, neboť 

elektrony s jinou energií soustřeďuje čočka do jiného místa. Fokusační proud IF je úměrný 

odmocnině z urychlovacího napětí [24]. 

 

Obr. 6.6 Závislost šířky svazku a drážky na rozostření svazku 
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Obr. 6.7 Závislost maximální hustoty výkonu svazku a hloubky drážky na rozostření svazku 

 

Grafy na obr. 6.6 a obr. 6.7 ukazují naměřené hodnoty hloubky a šířky drážek v závislosti na 

odchylce ∆If fokusačního proudu od výchozí hodnoty (tzv. defokus). Záporná hodnota 

fokusačního proudu If znamená zaostření pod povrch, kladná nad povrch. Současně grafy ukazují i 

šířku svazku d4σ, respektive maximální hodnotu hustoty výkonu svazku pro dané urychlovací 

napětí. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že drážka o maximální hloubce a minimální šířce nevzniká, při 

svazku zaostřeném na povrch, ale pod něj. Rozdíl fokusačního proudu je 6 mA. Obdobný jev se 

vyskytuje i u svařování elektronovým svazkem, kdy se pro hlubší průvar zaostřuje mírně pod 

povrch [66]. Možné vysvětlení tohoto jevu spočívá v tom, že elektronový svazek se za místem 

zaostření opět rozšiřuje. Jakmile se svazek protaví povrchovou vrstvou, kvůli tomuto rozšíření se 

materiál zahřívá i zevnitř drážky a tím se drážka rozšiřuje. 

Z grafů je také vidět závislost rozměrů drážky na urychlovacím napětí. Proudová hustota roste 

s urychlovacím napětím jen pozvolna. Hustota výkonu, která je pro účinky svazku na materiál 

významnější, je přímo úměrná urychlovacímu napětí podle vztahu (2.8), respektive (2.9). Rozdíl 

v hloubce drážky pro urychlovací napětí odpovídá nárůstu hustoty výkonu. 

Oproti hloubce drážky se její šířka s urychlovacím napětím příliš nemění. Pro vyšší napětí je 

svazek užší, čemuž odpovídá i užší drážky.  

 

6.4 PROUD SVAZKU 

Regulací proudu ve svazku se nastavuje výkon dodaný do obráběného místa. Při svařování se 

jedná o nejdůležitější parametr ovlivňující hloubku svaru. Při jemném obrábění výsledek velmi 

závisí i na dalších parametrech svazku, například rychlosti obrábění.  
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Tabulka 6.2 Parametry elektronového svazku při experimentu k ověření vlivu proudu svazku a rychlosti obrábění 

Parametr Hodnota 

Urychlovací napětí 50 kV 

Proud svazku 0,2-1 mA 

Rychlost obrábění 2,5-50 mm.s
-1 

Fokusační proud 707 mA 

 

Celkový proud svazku ale je pro výsledek obrábění jen návodná, souhrnná veličina. Jak 

vyplývá z rovnic v kapitole 5.3, určujícím parametrem je proudová, respektive výkonová hustota. 

Zvažovat nicméně rozložení proudové hustoty při každém obrábění je přinejmenším nepraktické, 

mnohdy i přímo nemožné. Protože toto rozložení odpovídá nastavenému proudu svazku, lze jako 

jmenovitou veličinu používat právě proud svazku.  

Do destičky z křemenného skla o tloušťce 1,5 mm jsem vytvořil série drážek různým proudem 

svazku a různou rychlostí. Rozsah použitých parametrů je uveden v tabulce 6.2. V předchozí 

kapitole jsem ukázal, že tvar obrobené drážky závisí na zaostření svazku, proto dále pracuji se 

svazkem zaostřeným na povrch. Před samotným vytvářením drážek jsem změřil profily svazku 

pro použité proudy svazku pomocí modulu BeamDiag a z nich jsem určil fokusační proud. 

Příslušné rozložení hustoty proudu pro jednotlivé proudy svazku jsou zobrazeny na obr. 6.8 

včetně vyznačené šířky svazku d4σ podle kritéria (2.12). 

 

 

 

Obr. 6.8 Profily svazku pro jednotlivé proudy svazku IB s vyznačenou šířkou svazku d4σ. 

 



 49 

Z rovnic (5.16) až (5.19) vyplývá, že teplota v místě dopadu svazku roste lineárně s hustotou 

proudu svazku. Z toho je možné vyvodit, že i množství roztaveného materiálu bude narůstat 

lineárně a tím i hloubka vzniklé drážky. Změřené hloubky vytvořených drážek jsou vyneseny do 

grafu na obr. 6.9. Z toho je zjevné, že hloubka drážky roste s proudem ve svazku lineárně. Nárůst 

ale není tak rychlý, jak by se dalo očekávat, tj. jestliže vzrostl proud 5×, vrostla hloubka drážky 

pouze přibližně 3× (pro rychlost pohybu 20 mm.s
-1

). Protože ale pro obrábění není rozhodující 

celkový proud svazku, ale proudová hustota, je možné tento rozdíl vysvětlit právě tímto. Z profilů 

svazku na obr. 6.8 je vidět, že při růstu proudu svazku sice roste proudová hustota, ale současně i 

šířka svazku. Tím se celkový výkon rozkládá na větší plochu a maximální proudová hustota ve 

středu svazku roste pomaleji než celkový proud svazku. Z tohoto důvodu není růst hloubky drážky 

s rostoucím proudem svazku tak výrazný. 

 

 

Obr. 6.9 Závislost hloubky drážky na proudu svazku 

 

Obr. 6.10 Závislost šířky drážky na proudu svazku 
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Rozšíření elektronového svazku s rostoucím proudem svazku vede současně i k větší šířce 

drážky, což je vidět z grafů na obr. 6.10. Šířka drážky roste výrazně rychleji než šířka svazku d4σ. 

Stejně jako v případě hloubky drážky je vysvětlením rozložení proudové hustoty. V tomto případě 

je ale významný okraj elektronového svazku namísto jeho středu. Z obr. 6.8 je vidět, že proudová 

hustota v bodě x = d4σ/2 roste s proudem svazku a tím se zvětšuje efektivní oblast, tj. oblast ve 

které hustota proudu dosáhne dostatečně vysoké hodnoty k zahřátí a roztavení materiálu.  

Z výsledků vyplývá, že drážku se stejnou šířkou je možné získat různými kombinacemi proudu 

svazku a rychlosti obrábění. Praktickým důsledkem je možnost nastavit si poměr šířky k hloubce. 

Jinými slovy, je možné vytvořit drážky, které mají stejnou šířku ale jinou hloubku a obráceně, 

drážky se stejnou hloubkou a různou šířkou. 

 

6.5 RYCHLOST OBRÁBĚNÍ 

Dalším studovaným parametrem je rychlost pohybu svazku při obrábění. Při menších 

rychlostech obrábění se místo dopadu svazku a jeho okolí ohřívá výrazněji než při vyšších 

rychlostech. Dá se tedy očekávat pokles hloubky a šířky drážky s rostoucí rychlostí obrábění. Při 

vyšších rychlostech dochází také k výraznějšímu pohybu taveniny, což může vést k výraznějšímu 

rozstřikování taveniny do okolí. 

Pokud je doba působení elektronového svazku kratší než relaxační doba τ (rovnice (5.14) a 

(5.15)), teplota v místě dopadu svazku roste lineárně podle rovnice (5.16). Při delším působení 

teplota nadále roste s t
n
, kde n < 1 (rovnice (5.18)). Pomalejší růst teploty je dán odvodem tepla do 

okolí. Doba působení elektronového svazku na jedno místo je nepřímo úměrná rychlosti obrábění.  

 

 

 

Obr. 6.11 Závislost šířky drážky na rychlosti obrábění a proudu svazku (křemenné sklo) 
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Obr. 6.12 Závislost hloubky drážky na rychlosti obrábění a proudu svazku (křemenné sklo) 

Parametry elektronového svazku, který jsem použil pro zjištění vlivu rychlosti obrábění na 

rozměry vytvořené drážky, jsou uvedeny v tabulce 6.2. Drážky jsem vytvořil do destičky 

z křemenného skla o tloušťce 1,5 mm. Šířka a hloubka vzniklých drážek je uvedena na obr. 6.11 a 

obr. 6.12. Z grafů je zjevné, že s rostoucí rychlostí obrábění klesá šířka drážky. Obdobně klesá i 

hloubka drážky. Jak se elektronový svazek pohybuje rychleji, méně energie je absorbováno. Při 

nižších rychlostech, kdy je teplo výrazněji odváděno do okolí drážky, narůstá i oblast, ve které 

teplota materiálu překročí teplotu tání, příp. až teplotu odpařování. 

Volba vhodné rychlosti obrábění je důležitá i z dalšího hlediska. Při nízkých rychlostech se taví 

větší množství materiálu, který je vytlačován z drážky a vytváří na jejím okraji val. Tento val 

může být nežádoucí pro některé aplikace. Při vyšších rychlostech obrábění může nastat výrazný 

pohyb taveniny ve vytvářené drážce a k případnému vytrysknutí taveniny do okolí. 

 

6.6 VYCHÝLENÍ SVAZKU 

Jestliže obrábíme na větší ploše, leží obráběné prvky mimo osu elektronového děla. 

Elektronový svazek nedopadá na obráběný povrch kolmo, ale pod úhlem. Je tedy nutné uvážit, 

jaký to má vliv na tvar a velikost stopy elektronového svazku v místě dopadu a následně i na 

vytvořenou drážku. 

 

Tabulka 6.3 Parametry elektronového svazku při experimentu k ověření vlivu vychýlení 

Parametr Hodnota 

Urychlovací napětí 50 kV 

Proud svazku 0,5 mA 

Rychlost obrábění 2,5 mm.s
-1 

Fokusační proud 700 mA 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
f) 

 
g) 

 
h) 

 
i) 

 
j) 

 
k) 

 
l) 

 
m) 

 
n) 

Obr. 6.13 Řez (horní část) a lomová plocha (dolní část) křemenné destičky tloušťky 1,5 mm a průměru 120 mm; 

jednotlivé snímky jsou po 8 mm. 
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Obr. 6.14 Odskok při vychylování; zorné pole 1280×768 μm 

Pro zjištění tohoto vlivu jsem vytvořil drážku do destičky z křemenného skla o tloušťce 

1,5 mm a délce 120 mm. Tabulka 6.3 uvádí použité parametry elektronového svazku. Podél této 

drážky jsem destičku rozlomil. Obr. 6.13 ukazuje sérii snímků této lomové plochy. Jednotlivé 

snímky jsou od sebe vzdáleny přibližně 8 mm. V horní části snímků je stěna vytvořené drážky, v 

dolní části pak lomová plocha. Z těchto snímků je zjevné, že s vychýlením od středu (obr. 6.13h) 

klesá hloubka vytvořené drážky. 

Na snímcích jsou na stěně drážky vidět v pravidelných intervalech tmavší čáry, jejichž sklon se 

postupně mění. Tento efekt je způsoben rozlišením vychylování. Vychylování totiž není spojité, 

ale diskrétní, s krokem daným převodníkovou kartou. Protože drážka nevedla přesně podél 

jednoho směru vychylování, ale mírně šikmo, byl elektronový svazek v pravidelných intervalech 

mírně vychýlen i v druhém, kolmém směru. Zvlnění stěny v těchto místech je několik 

mikrometrů. Obr. 6.14 ukazuje pohled na drážku s viditelným odskočením 16 μm, což odpovídá 

kroku vychýlení svářečky SES-1 pro dané nastavení převodníkové karty. Úhel těchto tmavších 

míst v závislosti na vychýlení od středu je vynesen do grafu na obr. 6.15 a odpovídá úhlu 

vychýlení elektronového svazku. Tmavá barva je dána různou odrazivostí a tvarem přetavené 

vrstvy v daném místě. 

 

Obr. 6.15 Graf závislosti hloubky a úhlu drážky elektronového svazku na výchylce od osy elektronového děla 
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Na snímcích jsou dále vidět jemné pravidelné čáry, které se směrem ke dnu drážky stáčí 

vpravo, tj. ve směru pohybu obrábění. Vznikají tím, jak se roztavené sklo pohybuje během 

vytváření drážky a periodicky tuhne, jakmile se elektronový svazek přesune dál (viz kapitola 5.4).  

Závislost hloubky drážky na výchylce je vynesena na obr. 6.15. Hloubka drážky klesá 

z několika důvodů. S rostoucí výchylkou narůstá především úhel dopadu. Ale vysvětlit pokles 

hloubky drážky jen úhlem vniku elektronového svazku do materiálu nelze, protože úhly jsou příliš 

malé. Například pro úhel 15° by se hloubka zmenšila z 1,25 mm jen na 1,21 mm. Aby se zmenšila 

na naměřených 0,9 mm, musel by úhel být 45°. S úhlem dopadu je potřeba počítat, pokud nám 

záleží na tvaru drážky. Na obr. 6.13c), f), i) a l) je vidět profil drážek, vytvořených kolmo 

k měřené drážce, a jejich sklon, který odpovídá úhlu dopadu. Pokud by bylo důležité, aby drážka 

byla kolmá na povrch součásti, je nutné, aby svazek dopadal kolmo. 

Hlavní vliv na pokles hloubky drážky pro velká vychýlení elektronového svazku má pokles 

proudové hustoty v daném místě, daný jak protažením stopy svazku ve směru vychýlení, tak 

rozostřením svazku. Protažení stopy je dáno tím, že povrch součásti protne elektronový svazek 

pod úhlem a stopa svazku je eliptická místo kruhová. 

Velký vliv na rozložení hustoty proudu má zklenutí pole (obr. 6.16). Magnetická čočka zaostří 

při daném fokusačním proudu svazek do určité vzdálenosti l. Jestliže je svazek vychýlený do 

polohy x, je vzdálenost daného místa od fokusační čočky delší o úsek ∆l. Nejužší místo svazku se 

tedy nachází před materiálem a na povrch dopadá rozostřený svazek. Přestože je hloubka ostrosti 

elektronového svazku vysoká, je pro velké výchylky rozostření svazku významné. 

Ke korekci nárůstu dráhy letu elektronů je možné využít dynamickou změnu zaostření. 

Dynamická fokusace funguje tak, že podle výchylky svazku se automaticky provádí drobné 

úpravy fokusačního proudu, aby byl elektronový svazek zaostřen stále na povrch vzorku. 

V případě uvedeném na obr. 6.16 je vzdálenost povrchu součásti od fokusační čočky narůstá 

s vychýlením, fokusační proud je tedy potřeba snížit. 

 

 

Obr. 6.16 Znázornění zklenutí pole; x výchylka od osy, z je vzdálenost od středu vychylování, l vzdálenost od čočky,  

∆l rozdíl vzdálenosti od magnetické čočky. 
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6.7 POSTUPNÉ OBRÁBĚNÍ, VÍCE PRŮCHODŮ 

Způsobů, kterými jde vytvořit otvor či drážka, se používá několik. V nejjednodušším případě je 

otvor vytvořen jediným impulsem. Tato technika se používá jen při vrtání malých otvorů, protože 

maximální průměr výsledného otvoru odpovídá průměru svazku. Tímto způsobem lze velmi 

rychle vytvořit velké množství otvorů. Při nárazovém (perkusním) vrtání vzniká otvor působením 

více kratších impulsů s menší energií. Tato metoda vrtání vytváří hlubší a přesnější otvory, než 

vrtání jednotlivými impulsy. Nárazové vrtání navíc umožňuje vytvářet otvory s menším 

průměrem. Při trepanaci se nejprve pomocí nárazového vrtání vyvrtá počáteční otvor, který se 

poté zvětší tím, že elektronový svazek jezdí nad obrobkem v několika zvětšujících se kruhových 

drahách. U spirálového vrtání obíhá svazek okolo vrtaného otvoru a postupně se propracovává do 

hloubky. Tímto způsobem lze vyvrtat velmi velké a hluboké otvory o vysoké kvalitě. V této 

kapitole se věnuji poslednímu uvedenému způsobu. 

Některé materiály, zvláště křehké jako je. keramika, špatně snášejí lokální tepelné namáhání. 

To způsobí praskání obráběné součásti. Dalším důvodem pro volbu postupného obrábění je nízká 

teplota tání obráběného materiálu. Při snaze vytvořit drážku jediným průchodem elektronového 

svazku se taví větší množství materiálu. Při tom se z materiálu uvolňuje velké množství plynu. Jak 

uniká pryč a prochází taveninou, vytváří se bubliny a roztavený materiál se rozstřikuje do okolí 

drážky. Zbytek taveniny tuhne velmi nepravidelně v drážce. 

Metoda, kterou se tento problém dá obejít nebo alespoň významně omezit, je vytvářet drážku 

postupně. Při postupném obrábění je elektronový svazek přes obráběné místo veden opakovaně. 

Během každého průchodu se zahřeje, roztaví a odpaří jen malá část materiálu. Materiál se méně 

namáhá a uvolňuje se menší množství plynu. Každé další opakování prohloubí drážku. Podle 

materiálu a požadovaných rozměrů drážky se počet opakování pohybuje od jednotek až do 

několika stovek (obr. 6.17).  

Tabulka 6.4 Parametry elektronového svazku při experimentu k ověření vlivu proudu svazku a rychlosti obrábění 

Parametr Hodnota 

Urychlovací napětí 50 kV 

Proud svazku 0,1 – 3 mA 

Rychlost obrábění 10 mm.s
-1 

Fokusační proud 707 mA 

Počet opakování 1 – 500× 

S tím jak narůstá počet pulsů, narůstá i celkové tepelné zatížení. Jestliže průchody následují 

ihned po sobě, materiál nestihne vychladnout. V případě plastů to znamená, že má vyšší výchozí 

teplotu a tedy se snadněji ohřeje a odpaří větší množství materiálu. U keramiky to vede k vyššímu 

tepelnému namáhání a praskání obráběné součásti. Abych odstranil tento problém, mezi jednotlivé 

průchody elektronového svazku jsem vložil pauzu, během které svazek dopadal mimo obráběnou 

oblast. Obráběné místo tak mělo čas vychladnout. Délka pauzy závisela na délce požadované 

drážky. Pro otvory o průměru několik milimetrů v keramické destičce o tloušťce 0,6 mm byla 

pauzy 0,8 s. Prodlužování pauzy výrazně snižuje produktivitu obrábění, protože pauza je 

několikanásobně delší než samotné obrábění. 
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1× 5× 10× 

   
100× 200× 500× 

Obr. 6.17 Postupné prohlubování drážky při vrtání otvoru o středním průměru 0,6 mm  

do keramické destičky tloušťky 0,6 mm 

 

Graf na obr. 6.18 ukazuje závislost hloubky drážky na počtu průchodů svazku. Experiment 

jsem provedl na destičce z korundové keramiky o tloušťce 0,6 mm. Parametry použité 

v experimentu jsou uvedeny tabulka 6.4. Nárůst hloubky drážky je největší během prvního 

průchodu. Během několika následujících průchodů se prohlubování drážky postupně snižuje, 

takže k prohloubení drážky o stejný úsek je potřeba několikanásobně víc pulsů. Například pro 

proud svazku IB = 0,15 mA se mezi 10. a 50. průchodem drážka prohloubí přibližně o 140 μm, tj. 

v průměru o 3,5 μm každý průchod. V pozdější fázi obrábění se drážka prohloubí o stejný úsek 

mezi 200. a 500. průchodem, takže je potřeba 300 průchodů. V průměru se tedy drážka prohlubuje 

o jen o 0,5 μm každý průchod. 

Tento postupný útlum prohlubování je možné vysvětlit tím, že část energie se ztrácí na stěnách 

drážky, takže na dno drážky jí dopadá méně. S tím, jak roste hloubka drážky, rostou i tyto ztráty a 

klesá hustota výkonu na dně drážky. Roztavený a odpařený materiál má ztíženou možnost 

uniknout z hloubky drážky úzkým okrajem, zachycuje se tedy na stěnách a opětovně zaplňuje 

drážku. 

Také šířka drážky narůstá s přibývajícími průchody elektronového svazku, ale jinou rychlostí 

než hloubka (obr. 6.19). Prvním průchodem vznikne drážka, jejíž šířka odpovídá šířce svazku. 

Během několik dalších průchodů elektronového svazku se drážka rozšiřuje převážně tím, jak 

elektrony na okraji svazku dopadají na stěny drážky a zahřívají je. Dokud je hustota výkonu 

v daném místě dostatečně vysoká, materiál se taví a odpařuje a drážka se rozšiřuje. S rostoucí 

hloubkou drážky se elektrony rozptylují na větší plochu, klesá hustota výkonu a tím i množství 

roztaveného materiálu. Jakmile je drážka dostatečně široká, elektronový svazek nezasahuje okraj 

drážky a drážka se dále nerozšiřuje. Současně se k tomuto ději přidává obrácený děj, kdy 

odpařený materiál ze dna drážky opětovně sedá na její stěny a zpomaluje rozšiřování drážky. 
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Obr. 6.18 Závislost hloubky drážky na počtu průchodů svazku. Hodnota hloubky u bodů nad 0,6 mm  

odhadnuta - destička prořezána skrz. 

 

Obr. 6.19 Závislost šířky drážky na počtu průchodů svazku 

Další rozšíření drážky se děje, pokud opakované průchody nejdou přes stejné místo, ale jsou 

vůči sobě posunuty. Energie dopadajícího svazku je absorbována na stěně prohlubované drážky 

namísto až na jejím dně, a drážka se rozšiřuje na úkor její hloubky. 

Toho se dá ale využít, pokud požadujeme širší drážku. V tom případě je elektronový svazek 

cíleně veden tak, aby následující průchody byly vždy o trochu posunuty. Velikost posunutí 

následujícího průchodu svazku závisí na šířce svazku a na požadovaném tvaru drážky. Jestliže 

chceme drážku rozšířit, ale současně zachovat její trojúhelníkovitý profil, musí být toto posunutí 

malé. Protože část energie svazku je absorbována i na dně, původní drážka se prohlubuje. 
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a) 5 čar - 0,03 mm od sebe 

 

b) 5 čar - 0,05 mm od sebe 

 

c) 3 čáry - 0,1 mm od sebe  

 

d) 3 čáry - 0,2 mm od sebe  

 
Obr. 6.20 Vliv vzájemného posunutí opakovaných průchodů; zorné pole 640×480 μm. 

 

S tím, jak se posunutí následného průchodu blíží šířce drážky, se vzniklá drážka rozšiřuje. 

Současně s poklesem absorpce energie na dně drážky klesá i hloubka drážky. Dostáváme tak 

širokou drážku přibližně lichoběžníkového průřezu s dvojnásobnou šířkou a stejnou hloubkou 

oproti drážce vytvořené jediným průchodem (obr. 6.20a). Opakovanými průchody je možné 

drážku dále prohlubovat. 

 

 

Obr. 6.21 Drážka vzniklá oscilací elektronového svazku; zorné pole 1280×1024 μm. 
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Pokud je vzájemné posunutí po sobě jdoucích průchodů větší než šířka drážky od jednoho 

průchodu, uprostřed výsledné drážky zůstává hrana oddělující jednotlivé průchody (obr. 6.20b). 

S rostoucí vzdáleností středů drážek je hrana výraznější (obr. 6.20c) až jsou nakonec výsledkem 

dvě samostatné drážky (obr. 6.20d). 

Další možností rozšíření drážky je využití rozmítání elektronového svazku. Způsobů vedení 

svazku je celá řada, například „zig-zag“ nebo oscilace. Drážka vytvořená pomocí oscilací je na 

obr. 6.21. Parametry elektronového svazku byly: proud svazku 0,5 mA, rychlost 10 mm·s
-1

, 

průměr oscilací 0,1 mm, frekvence 500 Hz. Při využití těchto postupů je třeba uvážit snížení doby 

působení elektronového svazku na jedno místo, protože místo dopadu krouží vyšší rychlostí 

kolem středu, který se pohybuje jmenovitou rychlostí obrábění. 
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7  OBRÁBĚNÍ KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ 

7.1 SPOLEČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

V této kapitole se zabývám charakteristikami obrábění jednotlivých materiálů. Tabulka 7.1 a 

tabulka 7.2 uvádí mechanické respektive tepelné vlastnosti zkoušených materiálů 

[40],[59],[61],[80]. Uvedené hodnoty je nutno brát jako orientační, protože závisí na řadě 

okolností, jakými je konkrétní složení nebo postup výroby a následného (tepelného) zpracování. 

To platí zejména pro plasty. Pevnost určuje schopnost materiálu odolávat účinku sil bez jeho 

porušení. Lomová houževnatost charakterizuje odpor materiálu proti křehkému porušení za 

přítomnosti trhliny. 

Tabulka 7.1 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů. 

Materiál Hustota 
Pevnost 

v ohybu 

Lomová 

houževnatost 

Modul 

pružnosti 

 (g·cm
-3

) (MPa) (MPa·m
1/2

) (GPa) 

Křemenné 

sklo 
2,2 70 1 71 

Korundová 

keramika 
3,5 - 4 200-300 1,2 – 4,9 0,2 – 0,4 

PC 1,2 56 – 72 4  2,1 – 2,4 

PMMA 1,19 60 - 85 2 2,5 – 3,5 

PVC 1,43 40 – 60 4 2,4 – 4,2 

PTFE 2,2 14 - 36 16 0,4 

PE 0,94 8 – 35 15 0,2 – 1,4 

POM-C 1,4 40 - 75 10 2,6 – 2,9 

PP 0,91 30-80 7 1,6 

Tabulka 7.2 Tepelné vlastnosti vybraných materiálů 

Materiál 
Teplota 

tání 

Tepelná 

kapacita 

Tepelná 

vodivost 

Součinitel 

teplotní 

roztažnosti 

 (°C) (kJ·kg
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) (10
-6

 K
-1

) 

Křemenné 

sklo 
1650 0,740 2 0,6 

Korundová 

keramika 
2050 0,78 30 8 

PC 162 1,2 0,21 65 

PMMA 110 1,38 0,19 50 – 100 

PVC 80 0,96 0,2 80 

PTFE 327 1,26 0,23 130 – 170 

PE 135 1,8 0,42 200 

POM-C 200 1,5 0,3 110-125 

PP 165 1,7 0,22 170 
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7.2 KŘEMENNÉ SKLO 

7.2.1 Vlastnosti 

Křemenné sklo je velmi čistý SiO2 ve skelném stavu. Oproti běžným příměsovým sklům má 

výrazně vyšší teplotu tání (1650 °C). Tento materiál byl zvolen pro řadu svých výhodných 

vlastností [40]. Předně to jsou jeho tepelné vlastnosti, konkrétně nízká tepelná vodivost a velmi 

nízká roztažnost. To usnadňuje koncentraci energie svazku do malé oblasti, neboť teplo není 

rychle odváděno do okolí. Nízká tepelná roztažnost a vysoká odolnost proti náhlým změnám 

teploty [26] je důvodem pozoruhodné schopnosti podstoupit velké a rychlé změny teploty bez 

praskání. Tato vlastnost je prospěšná při obrábění, kdy elektronový svazek velmi rychle a 

intenzivně zahřívá povrch. 

Křemenné sklo je ale proti běžným sodným sklům dražší. Proto bylo součástí mé práce 

vyzkoušet i obrábění „běžného skla“. Základním rozdílem je složení (viz tabulka 7.3) a tím dané 

vlastnosti. Oproti křemennému sklu má použité sklo nižší tepelnou vodivost (0,8 W·m
-1

·K
-1

) a 

vyšší teplotní roztažnost (8,5·10
-6

 K
-1

). To způsobuje vyšší riziko praskání. 

Tabulka 7.3 Složení skelných materiálů (hmotnostní %); určeno pomocí EDX 

  O Si Al Na Ca Mg K Ti 

křemenné sklo 53,8 46,2 - - - - - - 

sodné sklo 43,3 36,1 0,8 10,4 5,9 3,0 0,5 - 

sklokeramika 46,5 32,4 12,2 3,4 0,9 0,3 2,5 2,0 

 

7.2.2 Obrábění 

Křemenné sklo svítí v místě dopadu elektronového svazku modře. To je dáno 

katodoluminiscencí základního materiálu SiO2 [68]. Příměsi (železo, chrom, titan, a další) mohou 

vyvolat změnu barvy svíticího bodu. U testovaných vzorků jsem tuto změnu nepozoroval a ani 

rentgenová analýza (EDX) nezjistila přítomnost nečistot (viz tabulka 7.3). Nabíjení křemenného 

skla způsobuje rušení v obraze při zobrazování rastrovacím režimem. Na obr. 7.1 je destička 

z křemenného skla o hraně 10 mm. Na obr. 7.1b je vidět série vytvořených drážek. Drážky se 

v zobrazovacím režimu jeví širší, než ve skutečnosti jsou. Lokální nabíjení spolu s tvarem drážky 

způsobuje zdánlivou větší šířku drážky. Detail drážek je na obr. 7.2.  

S rostoucím dodaným výkonem se původně mělká drážka prohlubuje a postupně získává 

přibližně trojúhelníkový průřez. Část roztaveného materiálu vytváří na kraji drážky drobný val. 

Jeho velikost a rovnoměrnost závisí na parametrech elektronového svazku. S rostoucím proudem 

svazku se taví větší množství materiálu, který je vytlačen z drážky a vytváří větší val. Současně se 

působením kapilárních sil tavenina stahuje a vytváří kapičky, val není rovnoměrný a jsou na něm 

patrné nerovnosti (obr. 7.3). Při použití vyššího proudu ve svazku a pomalejšího pohybu obráběné 

místo hnědne (obr. 7.2). To může být způsobeno rozkladem uhlovodíků z nečistot na povrchu a ze 

zbytkové atmosféry. 
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Během obrábění vylétají drobné částečky odtaveného a odpařeného materiálu, které sedají zpět 

na povrch a pokrývají ho tenkou matnou vrstvou. Tuto vrstvu lze snadno odstranit, například otřít, 

protože její adheze je velmi nízká. Kapičky totiž dosedají na povrch již vychladlé a nepřitaví se 

k němu. Jestliže je odlétajícího materiálu více, spojí se kapičky občas do vláken, které překryjí 

drážku a její blízké okolí (obr. 7.4). Výrazná změť vláken vznikla působením oscilujícího svazku. 

Tato vlákna jsou křehká a stejně jako v případě matné vrstvy jdou snadno odstranit.  

Také sodné sklo svítí v místě dopadu elektronového svazku modře. Při obrábění dochází 

k odštípávání tepelně ovlivněných vrstev kolem místa obrábění (obr. 7.5). Tyto praskliny se dále 

mohou šířit a celá součást prasknout. Metoda postupného odebírání materiálu sice riziko snížila, 

ale sklíčko přesto praskalo. 

 

 

  

Obr. 7.2 Série drážek v křemenném skle Obr. 7.3 Detail nerovnoměrnosti okraje drážky 

  

a) b) 

Obr. 7.1 Vliv nabíjení na zobrazování (SEM režim svářečky) a) před a b) po obrábění; šířka destičky 10 mm 
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Obr. 7.4 Obrázky SEM vláken přetaveného křemenného skla; vpravo detail (autor F. Mika a A. Paták) 

 

Obr. 7.5 Série drážek  v mikroskopickém sklíčku, tloušťka 2 mm, délka drážky 5 mm. 

 

7.3 KERAMIKA 

7.3.1 Vlastnosti 

Keramické materiály jsou anorganické nekovové materiály, které obsahují kovové a nekovové 

prvky vázané především iontovými nebo iontově-kovalentními vazbami [61]. Keramické 

materiály mohou být krystalické, částečně krystalické i amorfní. Protože nejběžnější keramiky 

jsou krystalické, definice keramiky se často omezuje jen na anorganické krystalické materiály, na 

rozdíl od nekrystalického skla. Mechanické, chemické i další vlastnosti keramiky velmi závisí na 

jejím složení. Obecně mívají vyšší teplotu tání, vyšší tvrdost a často bývají křehké [30]. Nejvíce 

používaná keramika je korundová (Al2O3). 

Většina tradičních a progresivních keramik se vyrábí slinováním keramických práškových 

surovin. Na rozdíl od tradiční keramiky se konstrukční keramika vyrábí z čistých, uměle 

připravených sloučenin. Při slinování se keramické částice spojují do kompaktního celku. 

Slinování probíhá při teplotě nižší než bod tání keramických částic. Během procesu se součást 

smršťuje a její pórovitost klesá. Před samotným slinováním je důležitá příprava keramického dílu. 
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Tvar a velikost součásti jsou většinou dány během výroby. Korundová keramika je totiž kvůli 

svým mechanickým vlastnostem (tvrdost, křehkost) velmi obtížně obrobitelná mechanickou 

cestou. Je možné jen broušení a leštění pomocí diamantových nástrojů. Proto jiné možnosti 

obrábění, jako laserový či elektronový svazek jsou zajímavé pro následné úpravy keramického 

dílu, například pro vrtání otvorů či vytváření drážek. Existují i obrobitelné keramiky, které se od 

korundové keramiky liší složením. Kromě Al2O3 tyto keramiky obsahují například oxidy hořčíku, 

draslíku a bóru a velký podíl skleněné fáze, tvořené například SiO2. Mezi obrobitelné keramiky se 

řadí například i sklokeramika MACOR. 

Sklokeramika je polykrystalický materiál, u kterého výchozí sklo prošlo řízenou krystalizací. 

Jedná se o směs různých oxidů, nejčastěji SiO2, Al2O3, Li2O, MgO a ZnO. Stupeň krystalizace a 

složení určují vlastnosti výsledného materiálu. Mezi významné vlastnosti patří nulová porozita, 

vysoká pevnost a houževnatost, nízká tepelná roztažnost, a řada dalších. Konkrétní vlastnosti 

testovaného kusu sklokeramiky mi nejsou známy. 
 

  

Obr. 7.6 Řezání porézní aluminy (viz kapitola 8.6). Obr. 7.7 Praskliny v keramické destičce o tloušťce 3 mm. 

7.3.1 Obrábění 

Místo dopadu elektronového svazku, se u keramiky rozsvítí jasně červeně. Podle Kiiko [38] 

tato barva odpovídá luminiscenci chromových nečistot, které jsou v malé koncentraci v korundové 

keramice přítomny. Při vyšším proudu svazku nebo pomalejší rychlosti obrábění srší z místa 

dopadu velké množství roztaveného rozžhaveného materiálu (obr. 7.6). To je nejvýraznější během 

prvních průchodů a postupně ustává. 

Tepelné působení elektronového svazku v místě dopadu materiál velmi rychle zahřívá. 

Přestože je teplo poměrně rychle rozváděno do okolí, tento tepelný šok je příčinou častého 

praskání keramiky při obrábění elektronovým svazkem (obr. 7.7). 

Abych omezil tento problém, bylo potřeba snížit tepelné zatížení v místě obrábění. To je 

možné snížením proudu svazku nebo zvýšením rychlosti obrábění. Obě varianty současně ale 

vedou k menšímu odnosu materiálu a tím k méně hluboké drážce. Pokud tedy chceme dosáhnout 

požadovanou hloubku drážky, je potřeba místo obrábět opakovanými průchody svazku (obr. 7.8). 

Tím se sníží tepelné namáhání a následné praskání keramiky a je možné tímto způsobem vrtat do 

keramické destičky i velké otvory (obr. 7.9). 
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Sklokeramika se při obrábění elektronovým svazkem chová podobně jako běžné sklo. V  okolí 

obráběného místa sklokeramika šupinovitě praská, ale praskliny se dále nešíří (obr. 7.10). Díky 

tomu je možné vyvrtat i velké otvory do 4 mm tlusté destičky (obr. 7.11). Otvory o průměru 2 mm 

jsem vyvrtal tzv. trepanací, kdy je nejprve vyvrtán otvor ve středu a spirálovitým pohybem 

elektronového svazku ze středu se otvor postupně rozšiřuje do požadované velikosti. 

 

   

1× 5× 10× 

Obr. 7.8 Drážka v keramice po 1, 5 a 10 průchodech, zorné pole 256×192 μm 

 

 

Obr. 7.9 Sada otvorů v keramické destičce tloušťky 0,6 mm.  

 

  

Obr. 7.10 Drážky ve sklokeramice Obr. 7.11 Otvory ve sklokeramice o tloušťce 4 mm 
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7.4 PLASTY 

7.4.1 Společné vlastnosti plastů 

Název plasty0 [61] obecně označuje řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních 

materiálů F0F. Kromě látek polymerní povahy plasty obsahují ještě přísady (aditiva), jejichž účelem je 

specifická úprava vlastností. Plasty mohou být klasifikovány několika způsoby, ale tradičně se 

dělí na termoplasty a reaktoplasty (dříve označované jako termosety) [71]. Termoplast lze 

opakovaně převést do stavu taveniny nebo viskózního toku a ochlazením opět nechat ztuhnout. 

Naproti tomu u reaktoplastů působením tepla dochází k chemické reakci a plasty se vytvrzují a 

nedají se opakovaně tavit. Vlastnosti plastů [59],[80] se liší podle jejich složení (podle použitého 

monomeru a případných aditiv), molekulární struktury (délka makromolekuly, konfigurace) i 

podle způsobu výroby. Polymery, které jsou tvořeny jen jednou opakující se jednotkou, se 

nazývají homopolymery, zatímco polymery obsahující směs dvou a více odlišných monomerů se 

nazývají kopolymery. Vzorky zkoušených plastů poskytly firmy Ensinger, s. r. o. [25] a Tribon, 

s. r. o. [72] 

Plasty bývají dosti porézní a jsou schopny absorbovat velké množství plynu. Ten se po zahřátí 

elektronovým svazkem uvolňuje a roste tlak v komoře. Je-li množství plynu malé, stačí ho 

odčerpat vakuový systém. Při velkém množství uvolněného plynu už zareaguje na nárůst tlaku 

elektronika a vypne vysoké napětí a žhavení katody. Pokud je nárůst tlaku prudký, může dojít k 

výboji ve vysokonapěťové části, který přeruší elektronový svazek a tím na krátkou dobu i 

obrábění (obr. 7.12). 

 

 

 

Obr. 7.12 Přerušené gravírování testovacího obrazce Obr. 7.13 Testovací obrazec 

 

Jeden z důvodů, proč naše skupina začala s mikroobráběním plastů, bylo zjištění možností 

vytvoření reliéfní struktury na povrchu součásti, například pro tiskařské matrice. Pro prvotní 

určení reakcí plastů na elektronový svazek jsem kromě sady drážek s různými parametry 

vygravíroval i testovací obrazec (obr. 7.13) a loga ÚPT a FSI. Při gravírování modulovaný 

elektronový svazek rastruje po součásti. Každá řada čtverečků testovacího obrazce skládala z 10 

řádků s roztečí 0,083 mm, tj. 12 čar/mm. Vygravírovaný obrazec měl tedy rozměry přibližně 

10×6 mm. 
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Modulace výkonu elektronového svazku se provádí změnou rychlosti pohybu nebo proudu ve 

svazku. V našem případě je modulována rychlost pohybu, proud svazku zůstává konstantní. 

V bílých místech předlohy (obr. 7.13) se elektronový svazek pohybuje rychle a nemá dostatečný 

čas dané místo zahřát. Na tmavších místech se svazek pohybuje pomaleji a více zahřívá materiál. 

Rychlost pohybu a proud svazku jsou základní parametry určující úroveň přetavení. Při 

gravírování plastů byla rychlost pohybu svazku několik tisíc mm/s, zatímco při vytváření drážek 

jsem používal spíše menší rychlosti (od 10 mm/s). Z tohoto důvodu jsou vytvořené drážky obecně 

výrazně hlubší a plast je více poškozen. Profil vygravírované struktury jsem změřil kontaktním 

profilometrem KLA-Tecnor. 

 

7.4.2 Polytetrafluoretylén (PTFE, Teflon) 

Vlastnosti 

Polytetrafluoretylén (teflon) je asi nejrozšířenější vysokoteplotní plast. Jedná se o krystalický 

polymer bílé barvy, parafinového vzhledu. Patří k termoplastům, ačkoliv má i některé vlastnosti, 

které jsou typické spíše pro reaktoplasty. Pro jeho velmi nízký koeficient tření (0,05-0,10) se často 

používá na stykové plochy, které po sobě kloužou, například na kluzná ložiska. PTFE má ve 

srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi 

nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém 

zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení. Pro tuto vlastnosti se teflon používá i k těsnění, například 

vodovodního potrubí. Pro své výborné dielektrické vlastnosti je vhodný jako izolátor. Elektrická 

pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádově vyšších než 

10
10

 Ω a měrný vnitřní odpor vyšších než 10
13

 Ω.cm. Pro zlepšení jeho vlastností se dále využívají 

různá plniva. 

 

 

Obr. 7.14 Drážky v PTFE, šířka destičky cca 30 mm, tloušťka 6 mm. 

Obrábění 

Místo dopadu elektronového svazku svítí světle modře. Jako všechny plasty i teflon při zahřátí 

elektronovým svazkem plyní. Při dostatečném čerpání a vhodném výkonu svazku a délce obrábění 

je možné omezit nárůst tlaku v komoře. Na obr. 7.14 je série drážek v teflonové destičce. Detail 

drážky je na obr. 7.15. Jako u většiny materiálů část taveniny vyteče ven z drážky a ztuhne na 

okraji. V případě PTFE je tento val malý, v některých případech sotva znatelný. Uvnitř drážky 
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jsou patrny malé bublinky a vlákna (obr. 7.16.). Během obrábění dochází k lokálnímu přehřívání a 

varu materiálu. Současně se přehřívají i zachycené plyny, které unikají pryč z hloubky materiálu. 

Při tom prochází skrz roztavený materiál a vytváří bublinky, které postupně praskají (krátery na 

obr. 7.17 vlevo). Materiál posléze tuhne a vzniká textura povrchu drážky. Vlákna jsou patrná i 

mimo drážku (obr. 7.17 vpravo). Roztavený materiál se během obrábění rozstříkne do okolí 

drážky. Protože plasty ochotně tvoří vlákna, tuhne teflon právě v této formě. 

Na obr. 7.18 je vygravírovaný testovací obrazec. Lze snadno rozlišit jednotlivé stupně, jejichž 

hloubku lze odečíst z profilu spodní řady na obr. 7.19.  Hloubka gravury je pro nejpomalejší místo 

přibližně 45 μm. Jemné zvlnění je způsobeno bublinkami na dně drážky, větší píky pak valem 

mezi sousedními průchody. Výhodou teflonu je, že elektronový svazek nevyvolá viditelnou 

degradaci plastu okamžitě a obrobené části zůstávají bílé. Barva se mění až při výrazně delším 

působení elektronů na jedno místo. Poté teflon hnědne až černá. Z těchto důvodů je teflon vhodný 

na obrábění elektronovým svazkem. 

 

  
Obr. 7.15 Drážka zobrazená konfokálním mikroskopem,  

zorné pole 640×480 μm, hloubka drážky 75 μm. 

Obr. 7.16 SEM snímek drážky v PTFE  

(autor Z. Pokorná). 

 

  

Obr. 7.17 Detail povrchu, vlevo: uvnitř drážky, vpravo: vně drážky 
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Obr. 7.18 Testovací obrazec a logo ÚPT na teflonové destičce; šířka loga cca 12 mm 

 

Obr. 7.19 Profil spodní řady testovacího obrazce v PTFE. 

7.4.3 Polyvinylchlorid (PVC, Novodur) 

Vlastnosti 

Polyvinylchlorid (PVC) je nejstarší a jednou z nejpoužívanějších plastických hmot. Je znám 

pod názvem novodur. Tento termoplast je dobře svařitelný i lepitelný, je také tepelně tvárný, a to 

opakovaně. Lze ho používat v rozmezí teplot od -15 do +60 °C, přičemž je nutno respektovat 

změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. PVC má také nízkou tepelnou vodivost 

(0,17 W/m.K). Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká mechanická pevnost, stálost a tvrdost, 

vysoká chemická odolnost, dobré elektroizolační vlastnosti, samozhášivost, nízká nasákavost a 

dobrá lepitelnost. K nevýhodám patří malá houževnatost a pouze omezená odolnost vůči 

povětrnostním podmínkám. Pomocí různých přísad se dají měnit jeho vlastnosti a barva. Velmi 

časté je například změkčování ftaláty. 

Obrábění 

Místo dopadu elektronového svazku svítí oranžově. Ohřátím se nejprve mění barva materiálů, 

původní barva přechází na bílou a světle hnědouSoučasně se materiál rozpíná a v místě dopadu 

roste vyvýšenina. Následně se plast začíná tavit, rozkládat a odpařovat. Při dalším zvyšování 

výkonu svazku přetavený materiál postupně tmavne až černá. Vzniká vystouplý val, který při 

nižších výkonech úplně zaplní drážku. Val je měkký, má houbovitou strukturu a hnědou barvu. Při 

použití vyššího proudu svazku val narůstá, protože se taví větší množství materiálu. Při 

opakovaných průchodech svazku přes stejné místo se elektronový svazek musí nejprve protavit 

skrz val, ve kterém vytvoří drážku. Val se ale dále zvětšuje o nově roztavený plast (obr. 7.20). 
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Obr. 7.20. Drážka v PVC, I = 0,1mA, v = 1200mm/s, opakování:1×,5×,10×,20×., zorné pole 1280×768 μm. 

Jestliže je obrábění intenzivnější (delší doba, větší výkon, rychlé opakování), uvolní se velké 

množství plynu. Přestože elektronika vypne vysoké napětí a žhavení katody, může plyn vyvolat 

krátké „prsknutí“, které zasáhne a poškodí větší plochu vzorku (obr. 7.21). 

PVC tedy není příliš vhodný materiál na obrábění elektronovým svazkem. Lze do něj ale 

vygravírovat nápisy či obrázky (obr. 7.22). Je nutné počítat s tím, že ohřátý plast nejprve bobtná a 

struktury tedy spíše vystupují nad okolní povrch. To je vidět i na profilu levého sloupce 

testovacího obrazce (obr. 7.23). Hloubka gravury je pro nejpomalejší místo přibližně 25 μm. 

Velké píky jsou valy mezi sousedními průchody elektronového svazku, drobnější pak nerovností 

přetaveného plastu. 

  

  
Obr. 7.21 Drážky v PVC a místo poškozená výbojem kvůli velkému množství uvolněného plynu,  

Šířka destiček 3 cm, tloušťka 3 mm 

 

  

Obr. 7.22. Testovací obrazec (vlevo) a logo FSI (vpravo) vygravírované do PV, šířka loga cca 12 mm 

 

Obr. 7.23.Profil levého sloupce testovacího obrazce v PVC 
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7.4.4 Polymethylmethakrylát (PMMA, plexisklo) 

Vlastnosti 

Polymethylmethakrylát (PMMA), běžně známý jako plexisklo nebo akrylátové sklo, je 

průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu. Charakteristickou vlastností PMMA je 

jeho čirost a bezbarvost i v tlustých vrstvách. To umožňuje nejen jeho výbornou průhlednost, ale i 

snadné vybarvování. PMMA má dobré mechanické a elektroizolační vlastnosti, odolává vodě, 

zředěným alkáliím a kyselinám. Neodolává koncentrovanějším kyselinám a hydroxidům. Dá se 

dobře mechanicky obrábět. Má dobrou houževnatost, vyšší než sklo nebo polystyren, ale pořád 

menší než např. polykarbonát. Jeho nedostatkem je nízká povrchová tvrdost (poškrábe se). 

Tepelná odolnost bez zatížení je kolem 80 °C. Jeho koeficient tepelné roztažnosti je relativně 

vysoký (5 až 10)·10
−5

 /K. 

 

Obrábění 

PMMA má při dopadu elektronů modrofialovou barvou. Stejně jako u PVC zanechává 

elektronový svazek při pomalém rastrování zřetelnou stopu, která je patrná na první pohled, neboť 

se naruší povrchová vrstva (obr. 7.24). Rozhraní mezi zasaženou a nezasaženou částí je na obr. 

7.25. Výškový rozdíl těchto nerovností je až 50 m, přičemž drsnost Ra nezasažené části je 

1,7 μm. 

 

  
Obr. 7.24. Drážky v PMMA, vlevo shora, vpravo zespodu, šírka destičky 3 cm, tloušťka 4 mm 

 

 

Obr. 7.25. Rozhraní mezi zasaženou a nezasaženou částí, konfokální mikroskop, zorné pole 1280×1024 μm. 
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Obr. 7.26. Drážka v PMMA, opakování 5× a 200×, zorné pole 640×480 μm, hloubka drážky 70 a 200  μm 

Elektronový svazek proniká do PMMA velmi snadno a rychle jej taví. Pro malé výkony jsou 

drážky poměrně rovnoměrné. Při velkých výkonech nebo při mnohonásobných průchodech 

svazku se plast intenzivně taví. Drážka se s opakovanými průchody velmi rychle prohlubuje a 

vzniká úzká a hluboká drážka. Její hloubku ale nelze změřit v konfokálním mikroskopu. Drážka je 

totiž mnohem hlubší, než se zdá (obr. 7.26). Při pohledu ze spodní strany vzorku je vidět, že 

drážka je hluboká odhadem asi 2 mm, zatímco naměřená hloubka je pouze 0,2 mm. Elektronový 

svazek totiž pronikne velmi hluboko, aniž by se drážka výrazněji rozšířila. Roztavený materiál 

tedy drážku ucpe už u ústí a ta se při pohledu z horní strany jeví mnohem mělčí. 

 

 

Obr. 7.27. Testovací obrazec v PMMA. 

 

Obr. 7.28. Profil spodní řady testovacího obrazce v PMMA. 
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Obr. 7.29. Logo FSI, logo ÚPT a detail šipky, šířka log cca 12 mm, šířka šipky 3 mm;  

Barvy jsou dány osvětlením při fotografování. 

Vhodnou regulací rychlosti a výkonu lze do PMMA gravírovat. Za pozornost stojí to, že 

vygravírovaná struktura zůstává průhledná (obr. 7.27). Přetavená místa jsou totiž hladká, pouze 

některá místa zůstala matná stejně jako zasažená plocha na obr. 7.25. Tato místa odpovídala 20% 

šedé na testovacím obrazci, tj. velmi rychlý přechod, při kterém je pouze narušen povrch bez 

většího tavení. Z profilu spodní řady testovacího obrazce na obr. 7.28 lze odečíst hloubku 

struktury, která pro nejtmavší místo předlohy činí 90 μm.  Elektronový svazek tedy lze využít ke 

gravírování průhledných nápisů nebo log na součástky z PMMA (obr. 7.29). 

7.4.5 Polykarbonát (PC) 

Vlastnosti 

Polykarbonáty jsou velmi odolné materiály, které se řadí mezi termoplasty. Třebaže mají 

vysokou houževnatost, velmi snadno se dají poškrábat. Vlastnosti jsou obdobné jako u PMMA. 

PC je sice dražší, je ale pevnější a použitelný ve větším rozsahu teplot (cca -40 – 130 °C). Má 

vysokou propustnost pro viditelné světlo. Polykarbonát se používá např. jako materiál pro výrobu 

domácího i laboratorního nádobí, elektronických přístrojů, displejů, osvětlení apod. Je také 

základním materiálem pro výrobu kompaktních disků. 

Obrábění 

Místo dopadu elektronového svazku na PC má světle fialovou barvu, celý vzorek pak svítí 

nazelenale. Elektronový svazek o nižším výkonu při svém pohybu vytváří drážku. Při zvyšování 

výkonu svazku se taví více materiálu. Tavenina se následně přehřívá a bublá i pár sekund po 

průchodu elektronového svazku. Současně polykarbonát degraduje, přičemž hnědne až černá 

(Obr. 7.30). 

 

Obr. 7.30. Série drážek v PC, šířka destičky 3 cm, tloušťka 4 mm 
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Rozměry drážky nelze spolehlivě určit pomocí konfokálního mikroskopu kvůli zalití drážky 

taveninou. Zaplnění drážky navíc znemožňuje pozorování, protože v tavenině jsou bublinky, které 

fungují jako čočky a ruší správné určení morfologie povrchu (obr. 7.31). 

Při gravírování je nejprve mírně rozrušen povrch destičky (obr. 7.32) a dané místo mírně 

vystoupí nad povrch. Jak se prodlužuje délka působení elektronového svazku, PC se více taví a 

odpařuje a drážka se začíná prohlubovat. Na dně obrobené struktury nejsou vidět jednotlivé řádky. 

Místo toho je povrch celé plošky zdrsněný, jakoby rozleptaný. Výsledný obrazec je tedy matný, 

mírně nahnědlý. 

 

Obr. 7.31. Drážka v PC, I =0,1mA, v =1150 mm/s, 200×, zorné pole 640×480 μm 

  

Obr. 7.32. Testovací obrazec a logo ÚPT  v PC; šířka lod  

7.4.6 Polyetylen (PE) 

Vlastnosti 

Polyetylen patří mezi nejběžnější plasty. Je to termoplast tvořený dlouhými uhlíkovými vlákny. 

Vyznačuje se poměrně vysokou odolností vůči kyselinám, zásadám a některým dalším 

chemikáliím. Je částečně krystalický, přičemž se stupněm krystalizace roste i hustota a 

mechanická a chemická odolnost. Je odolný i proti UV záření a na slunečním světle tedy 

nekřehne. Polyetylen je jen málo nasákavý (méně než 0,1 %). Nevýhodou polyetylénu je omezení 

jeho použitelnosti pouze do teploty 80 °C. Nebarvený je mléčně zakalený a matný, na dotyk 

voskovitý a snadno se poškrábe. 

Podle způsobu výroby je možné připravit různé druhy polyetylenu s různými vlastnostmi. 

Podle hustoty a délky vlákna jsou nejběžnějšími druhy polyetylenu LDPE (s nízkou hustotou), 

HDPE (s vysokou hustotou) a UHMWPE (vysokomolekulární). LDPE má nižší pevnost a dobrou 

houževnatost. Využívá se nejčastěji při výrobě obalových materiálů. HDPE má vyšší hustotu a 
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díky tomu vyšší pevnost i houževnatost. Používá se nejčastěji na obalové materiály (láhve, 

nádoby, potrubí) a na hračky. UHMWPE je vysokomolekulový polyetylen s vysokou odolností 

proti otěru a oděru a vysokou houževnatostí. Využívá se na otěruvzdorné strojní součásti, kluzná 

vedení, v potravinářském a chemickém průmyslu. 

 

Obr. 7.33. Série drážek v PE, šířka destičky 3 cm, tloušťka 6 mm 

Obrábění 

Místo dopadu elektronového svazku na PE svítí lehce namodrale. Sada drážek v PE je na (obr. 

7.33) Elektronový svazek velmi snadno materiál taví. Pro nižší proud svazku a vyšší rychlosti 

obrábění vzniká rovnoměrná drážka, bez výraznějšího valu. Drážku lze prohloubit opakovanými 

průchody elektronového svazku. Pro nízký počet opakování zůstává okolí drážky beze změn. Jak 

roste počet průchodů, nestačí roztavený plast mezi jednotlivými průchody vychladnout a přehřívá 

se. To se projevuje výrazným bubláním taveniny, které trvá i několik sekund po ukončení 

obrábění. Tím je mnoho materiálu vytlačeno do okolí drážky. I přesto PE nehnědne, ale 

zachovává si původní barvu, případně jen zbělá.  

  

Obr. 7.34. Testovací obrazec a logo ÚPT v PE, šířka loga cca 12 mm 

 

Obr. 7.35. Profil spodní řady testovacího obrazce v PE. 
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Testovací obrazce jsem gravíroval do zeleného polyetylenu (obr. 7.34). Při rychlém obrábění 

malým proudem svazku materiál nejprve jen lehce zbělá. Současně vzniká zadaná struktura. 

S tím, jak klesá rychlost obrábění a/nebo roste proud svazku, je struktura hlubší. Současně je více 

narušen povrch, což způsobuje bílou barvu. Stupňovitost této struktury je vidět na obr. 7.34, 

konkrétní hodnoty spodní řady obrazce se dají odečíst na obr. 7.35. Hloubka gravury je pro 

nejpomalejší místo přibližně 150 μm. Jemné zvlnění je způsobeno bublinkami na dně drážky, 

větší píky pak valem mezi sousedními průchody Polyetylen je tedy vhodným materiálem na 

obrábění elektronovým svazkem. 

7.4.7 Polyacetal (POM, Delrin) 

Vlastnosti 

Polyacetal (též polyformaldehyd, polyoxymetylen) je technický termoplast, používaný na 

přesné součásti, které vyžadují vysokou tuhost, nízké tření a výbornou stabilitu rozměrů. Často se 

proto používá i ve vakuové technice. Mezi jeho další přednosti patří vysoká tepelná odolnost, 

dobré dielektrické vlastnosti a nízká absorpce vody. V přirozeném stavu je neprůhledný bílý, ale 

pomocí přísad se dá barvit. Homopolymer (POM-H) má oproti kopolymeru (POM-C) vyšší 

houževnatost za nižších teplot, vyšší pevnost a lehce vyšší tvrdost a koeficient tření. 

 

 

Obr. 7.36. Série drážek v POM-C, šířka destičky 3 cm, tloušťka 8 mm 

Obrábění 

Na obr. 7.36 je sada drážek v POM-C. Při nízkých proudech svazku a středních rychlostech 

obrábění (~100 mm∙s
-1

) se vytváří rovnoměrná drážka (levá část obr. 7.36). Jak klesá rychlost 

obrábění, taví se více materiálu. Ten je vytlačován z drážky a vzniká velký nepravidelný val. 

Delrin při zahřátí elektronovým svazkem velmi výrazně plyní, což často naruší obráběcí proces 

výboji ve vysokonapěťové části. Stejně jako u PE, jestliže následují opakované průchody rychle 

po sobě, roztavený materiál nestihne vychladnout a začne vřít. Velké množství taveniny zalije 

drážku a její okolí (pravá část obr. 7.36).  

Vygravírovaný testovací obrazec je na obr. 7.37. Při nízkém proudu a vysoké rychlosti 

gravírování se zahřátá vrstva nejprve jen rozpíná. Světlá políčka v předloze testovacího obrazce 

tedy mírně vystupují nad povrch. Teprve když klesne rychlost gravírování nebo vzroste proud 

svazku, začne se materiálu tavit a odpařovat. Část materiálu je vytlačena z obráběného místa do 

okolí a struktura se prohlubuje. Povrch obrobených míst má bublinkatou strukturu. Homopolymer 

a kopolymer polyacetalu se chovají téměř stejně, pouze u homopolymeru se povrch obrobených 

ploch jeví hladší, s menším počtem bublinek (obr. 7.38). 
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Obr. 7.37. Testovací obrazec v POM-C 
Obr. 7.38. Vygravírovaná loga ÚPT (do POM-H) 

 a FSI (do POM-C) 

7.4.8 Polypropylen (PP) 

Vlastnosti 

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer patřící mezi nejběžnější plasty. Je částečně 

krystalický a jeho hustota je výrazně nižší než u ostatních známých plastů. Používá se v mnoha 

odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorním vybavení. Polypropylen má 

podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyetylen. Polypropylen vyniká velmi dobrou 

chemickou a mechanickou odolností, má výborné dielektrické vlastnosti a je odolný proti stárnutí. 

Dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný, bez použití 

speciálních přísad však není odolný proti UV záření. Pro průmyslové použití je proto PP zpravidla 

výhodnější než PVC. 

 

Obr. 7.39. Série drážek v PP, šířka destičky 3 cm, tloušťka 6 mm 

Obrábění 

Polypropylen se elektronovým svazkem velmi snadno taví. Tavenina vytéká z drážky a rozlévá 

se do okolí (obr. 7.39). Stejná situace nastává při rychlém opakování průchodů přes jedno místo. 

Výsledek gravírování velmi závisí na použité kombinaci rychlosti gravírování a proudu svazku, 

což demonstruje obr. 7.40. Při gravírování nízkým proudem a vysokou rychlostí se polypropylen 

nejprve rozpíná. Vzniká jasně bílá vystouplá struktura, která má pěnovitou konzistenci. 

S rostoucím proudem svazku a s klesající rychlostí obrábění se materiál více taví. Vznikající reliéf 

se začíná prohlubovat, což demonstruje profil na obr. 7.41. Obrobené místo také získává zpět svou 

původní šedou barvu. S tím, jak z taveniny odchází uvězněné plyny, vznikají v přetavené struktuře 

bubliny (obr. 7.40c), které narušují jinak hladký povrch. Současně se také vytrácí drobné detaily 

gravírované struktury. Gravírování polypropylenu je tedy možné, ale je nutné počítat s uvedenými 

problémy. Zajímavě vypadajících popisků lze dosáhnout rychlým gravírováním (Obr. 7.42). 
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a) 0,3 mA – maximální rychlost b) 0,3 mA – 3× pomalejší c) 1 mA – 5× pomalejší 

Obr. 7.40. Testovací obrazce v PP pro různé rychlosti a proudy svazku. 

 

Obr. 7.41. Profil spodní řady testovacího obrazce v PP (obr. 7.40b) 

 

   

Obr. 7.42. Logo ÚPT v PP a detaily vystouplé struktury, šířka loga cca 12 mm, šířka čáry cca 2 mm 
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8  APLIKACE OBRÁBĚNÍ ELEKTRONOVÝM SVAZKEM 

Tato kapitola ukazuje možnosti uplatnění obrábění elektronovým svazkem na konkrétních 

aplikacích, k jejichž realizaci došlo během řešení mé disertační práce. Využití elektronového 

svazku bylo motivováno nedostupností jiných technologií případně by jejich použití bylo 

neefektivní nebo riskantní, například u křehkých materiálů. V některých případech jiná použitelná 

technologie vůbec neexistuje. 

8.1 VRTÁNÍ OTVORŮ DO KŘEMENNÉHO SKLA 

8.1.1 Jemné otvory 

Multiatomizátor 

Jednou z prvních aplikací bylo vytvořit malé otvory do trubičky z křemenného skla [18] pro 

konstrukci multiatomizátoru hydridů pro Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. Součástí 

multiatomizátoru je křemenná trubička, která je opatřena po celé své délce mnoha miniaturními 

otvory (obr. 8.1). Přestože je křemenné sklo houževnaté, tenká kapilára je křehká a vrtání otvorů 

mechanickou cestou je problematické. Navíc velikost požadovaných otvorů je nad možnosti 

klasického vrtání. Z těchto důvodů se využilo vrtání elektronovým svazkem. 

Pro testování použitelnosti jak technologie vrtání velmi malých otvorů, tak konstrukce 

multiatomizátoru byl nejprve vytvořen systém 18 otvorů o průměru kolem 10 m (obr. 8.2). Počet 

otvorů byl posléze rozšířen na 50, respektive 174. K přesnému polohování trubičky jsem využil 

křížový stolek rozšířený o další modul pro rotaci trubičky kolem její osy. 

  

Obr. 8.1 Schéma vnitřní části multiatomizátoru s 18 otvory 
Obr. 8.2 Detail otvoru; hloubka 0,7 mm, vstupní 

průměr 100 μm, výstupní 10 μm. 

Testovací netěsnost 

Firma Lab&Pharma požadovala vytvoření definovaných netěsností do skleněných ampulí (obr. 

8.3), které slouží pro prověřování přístroje na testování netěsností injekčních ampulí. Průměr 

vzniklého otvoru byl 50 μm. Jedna sada ampulí byla již předem naplněna solným roztokem. 

Jakmile elektronový svazek při vrtání pronikl skrz stěnu ampule, unikající plyny s sebou odnesly i 

roztavený materiál a otvor zůstal čistý.  
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Obr. 8.3 Testovací ampule s netěsností, průměr otvoru cca 50 μm 

 

8.1.2 Velké otvory 

Firma RS Dynamics požadovala vytvoření velkých otvorů do kapiláry z křemenného skla. 

Přestože je křemenné sklo relativně houževnaté, vrtání takových otvorů mechanickou cestou vede 

k praskání kapiláry. Podobně jako v případě multiatomizátoru bylo nutné přesné polohování 

otvorů, k čemuž jsem použil křížový stolek s přidaným modulem pro rotaci trubičky.  

 

 

Obr. 8.4 Velké otvory v křemenné trubičce 

Aby nedošlo k poškození protější strany kapiláry, jsem dovnitř vsunul tyčinku ze stejného 

materiálu jako samotná kapilára. Výsledné otvory měly průměr 0,9 mm (obr. 8.4). Dva se 

nacházely 20 mm od sebe, třetí na druhém konci trubičky a pootočený o 90°. Při vytvoření 

takového otvoru statickým svazkem je vysoké riziko prasknutí kapiláry, proto jsem k jeho 

vytvoření využil vychylování elektronového svazku po obvodu budoucího otvoru. Vyřezaná 

vnitřní část se ale často „přivařila“ buď ke stěně trubičky nebo k tyčince. Aby k tomu 

nedocházelo, bylo potřeba odstranit materiál v celém objemu otvoru. Toho jsem dosáhl 
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trepanačním vrtáním. Při tomto způsobu je nejprve vyvrtán statickým svazkem střed budoucího 

otvoru. Následně se elektronový svazek pohybuje po spirále od středu a postupně se vzniklý otvor 

rozšiřuje až na požadovaný průměr. 

Šikmé otvory 

Možnost vrtat otvory do křemenného skla pod úhlem jsem využil při výrobě odrazného sklíčka 

pro Ústav fyzikálního inženýrství VUT v Brně. Základem je destička z křemenného skla o hraně 

10 mm pokrytá zlatou vrstvou, Otvorem ve středu, který má průměr 1 mm a je vůči destičce 

skloněn o 45°, prochází primární laserový svazek. Destička slouží jako odrazná plocha pro 

osvětlení místa dopadu primárního svazku. Ohřátí destičky při obrábění způsobí odpaření vrstvy 

zlata v blízkém okolí otvoru, přibližně do 0,5 mm od okraje. Na obr. 8.5 je vidět eliptická vstupní 

strana a stěny otvoru. 

 

Obr. 8.5 Otvor v křemenné destičce pod úhlem 45°. Průměr otvoru 1 mm. 

 

8.2 ŘEZÁNÍ KŘEMENÉHO SKLA 

8.2.1 Podložky pro depozice vrstev 

Při výzkumu tenkých vrstev se zkušební vrstvy připravují na substrátech z různých materiálů. 

Podle zamýšleného účelu se používá například křemík, sklo (sodné) či právě křemenné sklo. 

Pokud je základní deska tenká, obvykle se dělí na menší kousky diamantovým řezákem. U 

tlustších desek z křemenného skla toto ale není možné, neboť rýha vytvořená diamantovým 

hrotem je příliš mělká a při lámání deska praská mimo zamýšlené místo. Tato metoda se tedy nedá 

použít. Pomocí elektronového svazku ovšem desku z křemenného skla nařezat lze [22]. 

Přestože by nebyl problém rozříznout křemennou desku v celé tloušťce (1,5 mm), pro nanášení 

tenkých vrstev toto nemusí být žádoucí. Problémem může být například natavení hrany řezu a 

vznik převýšení na okraji. Při obrábění elektronovým svazkem se odpařuje množství materiálu, 

který následně dopadá zpět na desku a pokrývá ji bílou matnou vrstvou. Přestože na výstupní 

straně je množství usazeného materiálu nižší, je nutné jej před dalším využití destičky odstranit. 

Výhodnější je tedy udělat jen drážky, které slouží jako lomové rýhy, a následně desku podél nich 

nalámat. Výsledkem jsou menší kousky požadovaných rozměrů. Ty mohou být libovolné, desku 

je možné nařezat i na pásky dlouhé 100 mm a široké jen 3 mm. 
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Na obrázcích jsou uvedeny dvě konkrétní aplikace. Obr. 8.6 ukazuje řezání desky o průměru 

100 mm na čtverečky 10×10 mm (obr. 8.7). Ty slouží jako podložky pro depozici tenkých vrstev. 

Na obrázku je ještě patrná matná vrstva materiálu napařeného při obrábění. 

Obdélníkové podložky (obr. 8.8) slouží jako substrát pro nanášení DLC vrstev pro 

elektrochemické senzory. Před obráběním drážek byla na křemennou desku nanesena tenká vrstva 

molybdenu. Tím nedocházelo k rušení SEM obrazu a mohl jsem tedy dobře nastavit výchozí 

pozice drážek. Vrstva byla následně odleptána.  

 

 

Obr. 8.8 Rozřezaná deska s vrstvou molybdenu. Průměr 110 mm, obdelníky 7,5×25 mm. 

8.2.2 Křemenné podložky pod šroub 

V celé řadě případů je nutné spojit součásti pomocí rozebíratelného šroubového spoje, přičemž 

šroub i matice musí být elektricky izolované od spojovaných součástí. K izolaci se běžně 

používají různé nevodivé podložky, vyrobené například z keramiky, slídy nebo plastů (teflon). 

Jestliže je spoj provozován za vyšších teplot a v ultravakuu, je nutné zvolit vhodný materiál, 

  

Obr. 8.6 Řezání křemenného skla, průměr  100 mm, 

tloušťka 1,5 mm 
Obr. 8.7 Rozlomená destička, čtverečky 10×10 mm.. 
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například keramiku nebo sklo. Podložky vhodných rozměrů ovšem často nejsou k dispozici a je 

nutné je vyrobit. Mechanické vrtání křemenného skla a keramiky je ale náročný proces. Pomocí 

elektronového svazku je možné vytvořit potřebné podložky z křemenného skla i z keramiky.  

Vhodným základem pro vytvoření podložky z křemenného skla je trubička požadovaného 

průměru. Elektronový svazek dopadá z boku na trubičku, uchycenou v r-z manipulátoru. 

Elektronový svazek je statický a rotací manipulátoru se trubička prořízne dokola (obr. 8.9). 

Posunutí manipulátoru v ose z mezi jednotlivými řezy určuje tloušťka podložky. Pokud svazek 

nedopadá kolmo na osu trubičky, není výsledný řez rovinný, ale kuželový. Správným nastavením 

úhlu dopadu je tedy možné vytvořit i podložky s kuželovým zahloubením. 

 

 

Obr. 8.9 Nařezaná trubička z křemenného skla, snímek TV režimu svářečky; vnější průměr 4 mm. 

Tímto způsobem jsem vytvořil sadu podložek o vnějším průměru 4 mm a vnitřním průměru 

2 mm. Tloušťka těchto podložek se pohybovala v rozmezí od 0,45 mm do 0,55 mm. Plocha řezu 

není hladká, ale mírně zvlněná, což je způsobeno rotací manipulátoru a postupným tuhnutím 

taveniny. 

 

8.3 VRTÁNÍ OTVORŮ DO KERAMIKY 

8.3.1 Podložka detektoru 

Základ nového vícekanálového detektoru sekundárních elektronů, konstruovaného na Oddělení 

elektronové mikroskopie ÚPT, tvoří keramická destička o rozměrech 18×50 mm a tloušťce 0,6 

mm. K detekci elektronů slouží sada PIN diod rozmístěných kolem otvoru ve středu destičky (obr. 

8.10). Tímto otvorem prochází primární svazek elektronů. Vyvrtání otvoru do korundové 

keramiky je mechanicky velmi obtížné, protože kvůli její tvrdosti a křehkosti hrozí prasknutí. 

Proto jsme zvolili právě obrábění elektronovým svazkem. Obdobně jako v případě velkých otvorů 

do křemenného skla, je požadovaný průměr otvoru 1,2 mm příliš velký na vytvoření statickým 

svazkem, ať už jedním nebo více pulsy. Tepelné zatížení je příliš vysoké a keramická destička 

praská. Místo toho jsem pomocí vychylování elektronového svazku prořezal destičku po obvodu 

otvoru [23]. Odpaření keramiky v celém otvoru pomocí spirály nebylo potřeba, vnitřní část 

vypadla bez problému. Odpaření by nebylo ani žádoucí, protože tepelné zatížení by bylo příliš 

vysoké.  
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Otvor je dle očekávání kuželovitý, s větší průměrem na dopadové straně. Průměr otvoru na 

dopadové straně je o 0,2 mm větší (1,4 mm) než na výstupní straně (obr. 8.11). To odpovídá tomu, 

že samotná drážka má přibližně trojúhelníkový tvar se základnou 0,2 mm. Okraj otvoru je 

roztřepený kvůli nerovnoměrnému tuhnutí a kvůli vyštipování krystalů keramiky. Do otvoru bude 

posléze vsunut a připájen kovový nátrubek, kterým za provozu prochází primární svazek. 

 

Obr. 8.10 Výsledná keramická destička s otvorem, rozměry 18×50 mm, tloušťka 0,6 mm 

  
vstupní strana otvoru výstupní strana otvoru 

Obr. 8.11 Detail vzniklého otvoru, vlevo: vstupní, resp. výstupní strana (světelný mikroskop) 

 

Obr. 8.12 Vyřezaná podložka z keramiky, snímek TV režimu svářečky; vnější průměr 4 mm. 
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8.3.1 Keramické podložky pod šroub 

V kapitole 8.2.2 jsem zdůvodnil výrobu podložek pod šroub pomocí řezání elektronovým 

svazkem a ukázal jsem podložky z křemenného skla. Další variantou bylo vytvořit podložky 

z keramiky. Na rozdíl od křemenného skla je pravděpodobně výhodnější vycházet z destičky o 

tloušťce požadované podložky. Trubičky o potřebných průměrech nemusí být dostupné. Také 

tepelný šok a následné prasknutí může zničit celou trubičku. 

Proto jsem k vytvoření keramických podložek využil postupného spirálového vrtání. Bohužel, 

v tomto případě byly experimenty neúspěšné. Podařilo se vyvrtat soustředné drážky o 

požadovaných průměrech 2 a 4 mm (obr. 8.12), ale tepelné namáhání vzniklého mezikruží bylo 

příliš velké a kroužek praskl. K úspěchu nevedlo ani několik různých strategií vytvoření drážek: 

1) nejprve vnitřní, pak vnější průměr, 2) nejprve vnější, pak vnitřní průměr, 3) oba průměry 

současně.  

 

8.4 PLOŠNÝ TOPNÝ ELEMENT 

Obrábění elektronovým svazkem jsme úspěšně využili při konstrukci plošného topného 

elementu. V řadě aplikací (např. naprašování, napařování) je nutné vzorek vyhřívat. Je několik 

způsobů, jakými se tento ohřev dá provést.  

Základem plošného topného elementu naší konstrukce je destička z korundové keramiky, na 

kterou je magnetronovým naprašováním nanesena tenká vrstva titanu (obr. 8.13) o tloušťce 

několika mikrometrů. Destička je na místě uchycena dvěma šroubky, které současně slouží jako 

přívod proudu. Pro lepší rozvod proudu jsou na protější konce připájeny měděné kontakty. Proud, 

který prochází titanovou vrstvou, ji ohřívá (obr. 8.14). Protože je tato vrstva rovnoměrná, je 

homogenní i teplota destičky. Přestože je titanová vrstva tenká, má natolik vysokou vodivost, že 

k vyhřátí elementu je potřeba vysoký proud. 

 

 

  

Obr. 8.13 Plošný topný element bez meandru, a = 25,8 

mm, t = 0,5 mm 
Obr. 8.14 Rozžhavený element před zničením 
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Obr. 8.15 Ilustrace nárůstu odporu vrstvy vytvořením meandru a) bez meandru R = 0,3 Ω,  

b) s meandrem R = 65 Ω, Ø = 25,7 mm, t = 3,5 mm. 

 

Zvýšení odporu vrstvy lze provést tak, že se protáhne a současně zúží vodivá cesta. Toho je 

možné dosáhnout vygravírováním soustavy úzkých nevodivých čar do vodivé vrstvy tak, že 

vodivá vrstva má tvar meandru namísto souvislé plochy (obr. 8.15). Konkrétní uspořádání čar pak 

určuje výsledný odpor vrstvy, a tak výkon topného elementu můžeme přizpůsobit konkrétní 

aplikaci. Právě systém nevodivých čar je možné vytvořit pomocí obrábění elektronovým svazkem. 

U elementu na obr. 8.15 vzrost vytvořením meandru odpor vrstvy z 0,3 Ω na 65 Ω. 

V optimálním případě by došlo k odstranění pouze titanové vrstvy bez narušení keramické 

podložky svazkem. Elektronový svazek však proniká až pod titanovou vrstvu a spolu s ní se taví a 

odpařuje i keramika. Vzniklá směs po ztuhnutí vytvoří vodivou vrstvu. Ačkoli je odpor čáry vyšší 

než odpor vrstvy, čára není nevodivá. Tato místa se pak snáze zahřívají, což může vést k prasknutí 

destičky. K ověření, že titan byl z drážky úplně odstraněn, jsem použil EDX. 

Vodivou vrstvu je tedy nutné odstranit důkladněji. Zvýšení proudu ve svazku při obrábění, pro 

odstranění většího množství materiálu, však s sebou nese zvýšené riziko prasknutí keramické 

destičky. Namísto toho jsem úspěšně využil principu postupného odebírání materiálu 

opakovanými průchody elektronového svazku.  

 

8.5 DRÁŽKY DO KERAMICKÉ KULIČKY 

Další aplikací bylo vytvoření kruhové drážky do keramické kuličky (obr. 8.16). Do této drážky 

se následně zalepí tenkostěnná nerezová kapilára (obr. 8.17). Toto uspořádání slouží jako měřicí 

dotek pro souřadnicový odměřovací nástroj. Obvykle se k tomuto účelu používají rubínové a 

safírové kuličky, které při odměřování hliníkové součásti reagují s povrchem a měření je 

nepřesné. Měřicí kulička se rychle opotřebovává a znehodnocuje se měření. Keramické kuličky 

měly průměr 8 a 4 mm. Průměr drážek byl 3, 2,5 a 2 mm. Tyto výsledky byly také publikovány 

v [19]. 
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Obr. 8.16 Keramické kuličky s drážkami. Obr. 8.17 Řez kuličkou s drážkou a kapilárou 

 

8.6 ŘEZÁNÍ PORÉZNÍ ALUMINY 

Porézní aluminu (v anglické literatuře označovanou jako AAO - anodized aluminium oxide) 

tvoří tenká vrstva/fólie porézního oxidu hliníku [43]. Póry mají průměr řádově v desítkách 

nanometrů. Slouží jako substrát k elektrochemické depozici kovu, čímž vznikají nanodráty o tvaru 

a velikosti těchto pórů [69]. Dále se porézní alumina používá jako filtrační medium/membrána 

nebo šablona pro jiné účely.  

Konkrétní řezaná destička měla tloušťku 150 μm a průměr otvorů 50 nm. Na spodní stranu 

byla naprášena tenká vrstva zlata, která slouží jako elektroda při výrobě nanodrátů. Pro dobrou 

depozicí kovu je důležité, aby substrát měl vhodné rozměry. Křehkost porézní aluminy 

znemožňuje dělení mechanickou cestou.  

Pomocí elektronového svazku jsem rozřezal destičku o rozměrech přibližně 50×50 mm na 

čtverečky o hraně 5 mm (obr. 8.18). Detail kraje řezu je na obr. 8.19. Tmavší plocha v pravé části 

je neporušená zlatá vrstva. Šedá plocha uprostřed je část, kde se vrstva odpařila. Vlevo je pak 

vidět přetavená hrana. Útvary na povrchu jsou ztuhlé kapičky rozstříknuté taveniny. 

 

  

Obr. 8.18 Rozdělené čtverečky o hraně 5 mm. 
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Obr. 8.19 Detail kraje řezu 
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9  ZÁVĚR 

V předložené práci jsem ukázal možnosti obrábění nekovových materiálů elektronovým 

svazkem. Hlavní část práce se zaměřila na dvě oblasti: na experimentální ověření vlivu různých 

parametrů elektronového svazku na výsledek obrábění a na praktické studium obrábění vybraných 

nekovových materiálů jako křemenné sklo, keramika a plasty. 

Zařízení, na kterých jsem prováděl experimenty, popisuji v kapitole 4. První experimenty jsem 

prováděl na stolní elektronové svářečce SES-1, zkonstruované v ÚPT v 90. letech. Během mého 

doktorského studia proběhl vývoj a výroba modernizované elektronové svářečky MEBW-60/2. V 

tomto projektu jsem měl na starosti konstrukci vakuové komory a manipulátoru a příslušnou 

dokumentaci. Tuto elektronovou svářečku nyní v licenci vyrábí a nabízí německá firma Focus 

GmbH a byla také úspěšně prezentována na několika mezinárodních veletrzích. Pro potřeby 

mikroobrábění jsem rozšířil ovládací software svářečky SES-1 mimo jiné o kalibraci rozměrů, 

vedení svazku po spirále, opakované průchody a vytvoření sítě bodů. 

V kapitole 5 se věnuji interakci intenzivního elektronového svazku s materiálem při obrábění. 

Po úvodním popisu samotné interakce následuje rozbor absorpce energie svazku a jeho tepelných 

účinků na materiál. Na závěr uvažuji, co se děje s elektrickým nábojem, který na součást přináší 

dopadající elektronový svazek, a uvádím mechanismy, kterými je náboj ze vzorku odstraňován. 

V kapitole 6 se zabývám experimenty pro určení vlivu jednotlivých parametrů elektronového 

svazku na výsledek obrábění elektronovým svazkem. Mezi zkoumané parametry patří především 

proud svazku, zaostření a rychlost obrábění. V první části také popisuji experimenty s nabíjením 

nevodivé součásti. Při zobrazování pomocí SEM režimu, kdy svazek rastruje po ploše, se 

nevodivost materiálu projevuje vadami v obraze. Provedené experimenty ale ukazují, že při 

obrábění toto nabíjení nemá na výslednou drážku velký vliv. Svazek také dopadá na požadované 

místo, a to i při opakovaných průchodech. Dále se v této kapitole věnuji určení vlivu vychýlení 

elektronového svazku na tvar obrobené drážky v případě, kdy svazek nedopadá na povrch součásti 

kolmo. Také ukazuji výhody metody postupného odebírání materiálu namísto vytvoření otvoru 

nebo drážky pouze jediným průchodem elektronového svazku. Touto metodou se sníží riziko 

prasknutí součásti (keramika) a omezí degradace materiálu v okolí drážky (plasty). 

V kapitole 7 rozebírám možnosti obrábění konkrétních materiálů. Nejdůkladněji studované 

materiály byly křemenné sklo a keramika. Křemenné sklo lze snadno vrtat a řezat a obráběním 

nedegraduje. Velkou výhodou ve srovnání s běžným sklem a keramikou je nízké riziko praskání. 

U keramiky lze praskání výrazně omezit postupným obráběním. Kolem drážky v běžném skle 

nebo sklokeramice jsou patrné šupinové praskliny, které mohou vyvolat prasknutí celé součásti. 

Další testovanou skupinou materiálů byly plasty. Experimenty s jejich obráběním jsem vedl 

dvěma směry: v prvním jsem zkoušel vytvořit samostatné drážky, v druhém jsem zjišťoval 

možnost vygravírování zadané struktury do povrchu plastové destičky. Reakce jednotlivých 

materiálů na elektronový svazek byly různé, ale měly i společné rysy jako uvolňování velkého 

množství plynů při zahřívání. Také je potřeba počítat s nízkou teplotou tání, a tak i při 

zobrazování rastrovacím režimem může dojít k poškození povrchu. To je výrazné zvláště u 

průhledných materiálů.  

Vhodné materiály jsou například PTFE a PE, do kterých lze vytvořit drážky i vygravírovat 

struktury, aniž by viditelně degradovaly (barvený PE pouze ztrácí barvu). I u PMMA vzniká 
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reliéf, který navíc zůstává průhledný. Naproti tomu PC a PVC velmi rychle degradují a mění 

barvu, čehož se dá využít k popisování. Struktury v POM nejsou výrazné barvou ani reliéfem. Při 

gravírování PP vzniká buď vystouplá bílá struktura, nebo vytavený reliéf. 

Význam této práce spočívá také v praktickém uplatnění technologie v praxi. Důležitou součástí 

práce je ukázka obrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem na reálných aplikacích, 

které prezentuji v závěrečné 8. kapitole. Mimo jiné ukazuji vrtání malých otvorů o průměru 10 –

 50 μm a velkých otvorů o průměru 1 mm do trubiček z křemenného skla. Pomocí počítačem 

řízeného vychylování je možné nařezat křemennou destičku nebo trubičku na požadované 

rozměry. Dále ukazuji možnosti vrtání otvorů o průměru několika milimetrů do keramické 

destičky o tloušťce 0,6 mm. Další aplikací je vytvoření systému nevodivých drážek v tenké 

kovové vrstvě. To vede ke změně jejího odporu a tím adjustaci výkonu plošného topného 

elementu. 

Mikroobrábění elektronovým svazkem není uzavřená kapitola a další výzkum může vést 

k zajímavým aplikacím. Nabízí se především výpočty a simulace účinků elektronového svazku na 

materiál a tím i přesnější predikce výsledku obrábění. Současně existuje řada potenciálně 

zajímavých materiálů, které doposud nebyly z různých důvodů zkoušeny. Souvisejícím tématem 

je také studium nabíjení nevodivých materiálů. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Fyzikální konstanty 

m klidová hmotnost 9,1∙10
-31

 kg 

e elektrický náboj -1,602∙10
-19

 C 

µ0  permeabilita vakua 1,2566∙10
-6

 H m
-1 

k Boltzmannova konstanta 1,38∙10
-23

J K
-1 

 

 

Symboly 

2d vzdálenost desek kondenzátoru, str. 4 m 

a koeficient tepelné vodivosti, str. 36 m
2
 s

-1
 

aw koeficient absorpce, str. 36 

A konstanta emise, str. 4 A cm
-2

 K
-2 

 ⃗⃗ magnetická indukce pole, str. 3 T 

Br,z,y   složky magnetického pole, str. 5 T 

c měrná tepelná kapacita, str. 36 kJ kg
-1

 K
-1 

d průměr svazku v místě dopadu, str. 35 mm 

d50%  průměr svazku pro pokles na 50% maximální hodnoty, str. 8 mm 

d1/e průměr svazku pro pokles na hodnotu 1/e, str. 8 mm 

d4б průměr svazku podle normy ISO 11 146, str. 8 mm 

εw koeficient ztrát energie, str. 36 

eФ 
 
výstupní práce z kovu, str. 4 eV 

 ⃗⃗ intenzita elekromagnetického pole, str. 3 V m
-1 

E0 dopadající energie v bodě r =0 a čase t=0, str. 36 J 

Ek kinetická energie, str. 3 eV 

ηA koeficient zpětně odražených elektronů, str. 35  

f závislost absorpce energie na hloubce vniku  

 ⃗ Lorentzova síla, str. 3 N 

I proud ve svazku, str. 34 A 

IF fokusační proud, str. 46 mA 

js hustota emisního proudu, str. 4  

J plošná proudová hustota, str. 7 A mm
-2

 

K  lineární proudová hustota , str. 7 A mm
-1 

l délka, str. 4 m 

λ koeficient tepelné vodivosti, str. 37 W m
-1

 K
-1

 

p tlak, str. 4 Pa 

p0 plošná hustota výkonu, str. 35 W mm
-2

 

pA  hustota výkonu absorbovaná na jednotku objemu, str. 35 W mm
-3

 

P0 celkový výkon elektronového svazku, str. 34 W 

Pz výkon odevzdaný na dráze z, str. 36 W mm
-1
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qv prostorový náboj, str. 7 C 

Q množství dodaného tepla na jednotku objemu, str. 36 J.mm
-3

 

QS plošná hustota výkonu, str. 7 W mm
-2

 

QL lineární hustota výkonu, str. 7 W mm
-1

 

r vzdálenost od zdroje tepla mm 

R hloubka vniku elektronů, str. 34 μm 

Ra drsnost, str. 72 μm 

ρ hustota materiálu, str. 34 g cm
-3

 

t délka působení elektronového svazku, str. 36 s 

T teplota prostředí, str. 36 K 

T absolutní teplota katody, str. 4 K 

τ relaxační čas, str. 36 μs 

τ50 relaxační čas pro hloubku vniku R =50 μm, str. 37 μs 

τ20 relaxační čas pro hloubku vniku R =20 μm, str. 37 μs 

U urychlovací napětí, str. 3 V 

 ⃗ rychlost elektronů, str. 3 m s
-1 

V napětí mezi dvěma deskami kondenzátoru, str. 4 V 

x vzdálenost od povrchu, str. 36 mm 

z poloha v ose z, str. 4 m 

ΣεF celkové teplo fázových přeměn, str. 38 J 

 

 

Zkratky 

ÚPT Ústav přístrojové techniky AV ČR 

FSI Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 

MEWB-60/2 Micro Electron Beam Welder 

PC  polykarbonát 

PE  polyetylen 

PMMA polymethylmethakrylát, plexisklo 

POM polyacetal (polyoxymetylen), Delrin 

PP polypropylen, str. 78 

PTFE polytetrafluoretylén, Teflon 

PVC polyvinylchlorid, Novodur 

REM (SEM) rastrovací elektronová mikroskopie (z angl. Scanning Electron Microscopy) 

SES-1 Stolní elektronová svářečka 

TV režim zobrazovací režim svářečky s televizní vzorkovací frekvencí 


