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ABSTRAKT 

Elektroerozivní drátové řezání, které reprezentuje nekonvenční technologie obrábění, 

je již na velmi vysoké technologické úrovni. Nicméně vlivem tohoto druhu obrábění 

vznikají v materiálu mnohé defekty a mění se kvalita obrobeného povrchu v závislosti 

na nastavených obráběcích parametrech stroje. S cílem optimalizace těchto 

parametrů v závislosti na výsledné kvalitě povrchu a vhodné řezné rychlosti byla 

vytvořena komplexní studie, která optimalizuje obráběním měděné slitiny Ampcoloy 

35. Studie obsahovala experiment s 33 vzorky, každý z těchto vzorků byl obráběný s 

jiným nastavením parametrů a výsledky obrábění byly analyzovány. 

Klíčová slova 

WEDM, elektroerozivní obrábění, nekonvenční obrábění, Ampcoloy 

 

ABSTRACT 

Electrical discharge wire machining, which represents non-conventional machining 

technology is up on very high technological level. However, due to this type of 

machining many of defects are set on the material and the quality of machined surface 

is changed according to set parameters of machine. Complex study was created with 

the aim of optimization these parameters according to final quality of surface and right 

wire speed. This study include experiment with 33 samples, every of these samples 

was machined with different parameters, results of these machining were analyzed. 

Key words 

WEDM, electrical discharge machining, non-conventional machining, Ampcoloy 
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ÚVOD  

Elektroerozivní obrábění je nekonvenční technologie obrábění, která používá k úběru 

materiálu periodicky se opakující elektrické impulzy mezi obrobkem a nástrojovou 

elektrodou v prostředí kapalného dielektrika, pomocí které je odplavován odebraný 

materiál. Mezi hlavní výhody této technologie patří hlavně možnost obrábění materiálů 

s vysokou tvrdostí. Hlavní podmínkou obrábění pomocí této technologie je však 

minimální elektrická vodivost materiálu. Mezi nástrojem a obrobkem nepůsobí žádné 

mechanické síly, díky tomu je možno obrábět i velmi měkké materiály nebo 

tenkostěnné profily. Dnešní stroje pro elektroerozivní obrábění dosahují vysoké 

přesnosti a kvalitě obrobených povrchů, jsou schopny obrábět i velmi tvarově složité 

dílce, které se nejčastěji využívají při výrobě lisovacích nástrojů.   
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1 ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ 

Obrábění elektroerozí je nekonvenční technologie obrábění, která spadá do skupiny 

označované jako elektrické technologie, jak už z názvu vyplývá, tyto metody obrábění 

vycházejí z principu použité přímé elektrické energie. 

1.1 Princip elektroerozivního obrábění 

Elektroerozivní obrábění (EDM) je proces obrábění elektricky vodivých materiálů, při 

nichž je materiál odebírán periodicky se opakujícími elektrickými impulzy mezi 

obrobkem a nástrojovou elektrodou. Nástrojová elektroda je zapojena jako katoda, 

zatímco obrobek je zapojen jako anoda. Tyto dvě elektrody jsou odděleny pracovním 

médiem – dielektrikem, kterým je kapalina s vysokým elektrickým odporem. Elektrický 

výboj mezi dvěma elektrodami je vždy vyvolán přivedením napětí na nástrojovou 

elektrodu, přičemž výše napětí závisí na mnoha faktorech. Těmito faktory jsou 

vzdálenost mezi elektrodami, vodivost dielektrické kapaliny a také znečištění této 

kapaliny.  

Rozdílem mezi elektroerozivním obrábění a většinou ostatních obráběcích metod je 

ten, že při elektroerozi nedochází ke kontaktu mezi nástrojovou elektrodou a 

obráběným materiálem, takže nástroj na obrobek nevyvíjí žádnou přímou sílu. 

Částečně je výjimkou elektroerozivní drátové řezání, kdy řezný drát prochází 

obráběnou součástí, a tím dělí materiál, jak tomu je na obrázku 1. [1,4,13] 
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Obr. 1. Obráběná součást pomocí elektroerozivního obrábění za použití drátu jako 

elektrody (WEDM) [13]. 

Hlavní výboj vzniká v místech s nejsilnější elektrickým napěťovým polem, v tomto poli 

se uvádí do pohybu kladné a záporné ionty, které neustále zrychlují svůj pohyb až do 

vysoké rychlosti, tímto jevem vzniká ionizovaný vodivý kanál. V tomto kanále, 

znázorněném na obrázku 2, mezi dvěma elektrodami, začíná protékat elektrický proud, 

díky kterému vzniká elektrický výboj, který vytvoří plasmové pásmo. Vzhledem k tomu, 

že elektroerozivní obrábění je termální proces, vzniká v tomto plasmovém pásmu 

teplota 10 000 °C až 20 000 °C. Koncentrace energie v místě výboje je až 107 Wmm-

2. Tato teplota a koncentrace energie způsobují tavení a odpařování materiálu, jak na 

nástrojové elektrodě, tak na obráběném materiálu. Tání a odpařování obou elektrod 

probíhá za vzniku plynové bubliny s vysokým tlakem, přerušení toku elektrického 

proudu způsobuje prudké ochlazení bubliny dielektrikem a zánik této bubliny implozí, 

to vyvolá dynamické síly, pomáhající odebírat natavený materiál z prostoru výboje do 

míst mezi elektrodami, kde natavený materiál chladne a tuhne do podoby malých 

kuliček. Pomocí dielektrika jsou pak tyto kuličky odplavovány pryč z jiskřiště. [3,4,5] 
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Obr. 2. Schéma elektroeroze [3]. 

1.2 Historie elektroerozivního obrábění 

Základem elektroerozivního obrábění je fyzikální jev nazývající se elektroeroze. Tento 

jev objevil již v šedesátých letech 18. století anglický vědec Joseph Priestley při 

zkoumání drobných kráterů, které vznikaly na plochách vodivých kovů při elektrickém 

výboji v plynu. Později byl tento jev nazván elektroeroze. Zkoumání elektroeroze bylo 

prováděno především v oblasti kontaktních spínacích zařízení, kde se tento jev 

vyskytuje. Stává se ovšem žádoucím z důvodu velkého opotřebení těchto kontaktů. 

Průmyslové využití si tedy elektroeroze našla až později. [1,2] 

V období druhé světové války manželé Lazarenkovi z tehdejšího Sovětského svazu 

vytvořili první technologické využití pro tento fyzikální jev. Intenzivně prováděli výzkum 

elektrických výbojů při obrábění kovů a stanovali, že všechny elektricky vodivé 

materiály podléhají elektroerozi, a to v plynném i kapalném dielektriku. Jejich 

elektroerozivní systém disponoval zapojením s rezistorem a kondenzátorem a dostal 

název Lazarenkovo zapojení, které je znázorněno na obrázku 3. Tímto zapojením 

stanovili, že vhodným zapojením a volbou parametrů obvodu lze přeměnit stacionární 

výboje na opakující se nestacionární výboje, které umožnují přesnější rozrušování 
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materiálu. Lazarenkovo zapojení bylo dlouhou dobu využíváno jako zdroj elektrických 

výbojů v oblasti elektroerozivního obrábění. [1,2,13] 

 

Obr. 3. Lazarenkovo RC zapojení [3]. 
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2 ELEKTROEROZIVNÍ DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ 

Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je upravená metoda elektroerozivního 

obrábění. Hlavní modifikací je drát místo klasické nástrojové elektrody a přímý kontakt 

mezi tímto řezným drátem a obrobkem, přičemž drát prochází skrz obrobek, a tím jej 

dělí, schéma tohoto procesu znázorňuje obrázek 4.Technologie elektroerozivního 

drátového řezání má široké využití a používá se hlavně pří výrobě nástrojů a součástí, 

které nelze konvenčními metodami vyrobit. 

 

Obr. 4. Schéma elektroerozivního drátového řezání [9]. 

2.1 Princip elektroerozivního drátového řezání 

U technologií elektroerozivního drátového řezání platí všechny zákony procesu 

elektroeroze. Drátové řezání se vyznačuje minimální šířkou řezu. Nástrojovou 

elektrodu tvoří tenký drát, který se pro eliminaci opotřebení neustále odvíjí z cívky. Drát 

je však neustále napínán, aby do místa řezu vstupoval napnutý a vyrovnaný, z důvodu 

co největší přesnosti řezu. Při obrábění dochází k opotřebení drátu, a proto je každý 

drát použit pouze jednou. Odvíjení drátů je velmi pomalé a je řízeno strojem, podle 

požadovaných výsledných vlastností povrchu obrobku. Důležité je i u této technologie 

neustále proudění dielektrika do oblasti řezu z důvodu chlazení a odplavování 

elektroerozivních zplodin z místa řezu. [1,2,4] 
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Platí zde princip elektroeroze, takže obrobek je zapojen s opačnou polaritou oproti 

drátu. Způsob zapojení a upnutí obrobku závisí na konstrukci a možnostech 

konkrétního stroje. Obrobek se může, ale nemusí pohybovat. Drát je odvíjen určitou 

rychlostí a pohybuje se po určené dráze, podle požadavků na konečný tvar obrobku. 

[1,4,5] 

2.2 Nástrojové elektrody 

Jako nástrojová elektroda je při elektroerozivním obrábění používán tenký drát, který 

je odvíjen z cívky, odvíjení je prováděno pomocí speciálního zařízení, které je složené 

z vodítek a kladek, tento systém znázorňuje obrázek 5. Díky tomuto zařízení dochází 

k zamezení nadměrného opotřebení drátu, ten je přes toto vodící zařízení veden až 

do místa řezu. Nástrojová elektroda je napínána neustále konstantní silou a prostor 

mezi obráběnou součástí a nástrojovou elektrodou je vyplněna dielektrikem. [4,8] 

 

Obr. 5. Systém podávání nástrojové elektrody [8]. 

Materiálem vhodným pro nástrojovou elektrodu je ve většině případech měď a její 

slitiny jako je mosaz. Měď je pro tento účel vhodný materiál z důvodu vynikající 

elektrické vodivosti 6,07·107 S·m-1, nevýhodou čisté mědi je však nízká pevnost v tahu 

– 200 N·mm-2 až 250 N·mm-2, která způsobuje problémy při obrábění. Proto byla jako 

nejpoužívanější materiál zvolena právě mosaz, v poměru prvků Cu 63 % a Zn 37 %. 

[9,19,20] 
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Pro speciální technologie elektroerozivního obrábění se používají dráty povlakované, 

které dosahují vyšších hodnot pevnosti v tahu – až 2000 N·mm-2. Jádro u těchto drátu 

tvoří ocel, na které je vrstva mědi, mosazi a stříbra. Takové dráty jsou potom výrobci 

dodávány v průměrech od 0,03 mm až 0,1 mm, schéma povlakovaného drátu 

s ocelovým jádrem a vrstvou mědi a mosazi je na obrázku číslo 6. [21,22,23]  

 

Obr. 6. Povlakovaný drát s ocelovým jádrem pro mikroobrábění [23]. 

Dráty pro elektroerozivní drátové řezání jsou vyráběny a dodávány mnoha 

společnostmi po celém světě, hlavními charakteristickými vlastnostmi drátů je pevnost 

v tahu, průměr a velikost cívky. Pevnost v tahu drátů se pohybuje od 900 N/mm2 do 

1000 N/mm2. Průměr drátu u elektroerozivního drátové řezání se pohybuje podle 

výkonnosti od Ø 0,02 mm do Ø 0,5 mm. Velikost cívky se popisuje v kilogramech a je 

to u většiny výrobců do 25 kg. [4,9,10] 

Nástroj musí vstupovat do materiálu dokonale napnutý a vyrovnány, pokud tomu tak 

není, dochází k nepřesnému obrábění, to se odrazí na výsledné přesnosti a povrchu 

obráběné součásti. Velkou výhodou je, že drát je obráběcí nástroj, který může odebírat 

materiál v různých směrech, díky tomu a řízení drátové řezačky pomocí CNC řídicího 

systému lze tímto způsobem obrábět velmi složité tvary. Drátem je možno obrábět i 

pod úhlem 30°. [9,11] 
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2.3 Stroje pro řezání drátovou elektrodou 

Stroj pro elektroerozivní drátové řezání je podobný stroji pro bezdrátové obrábění čili 

elektroerozivní hloubičce. Drátová řezačka má navíc velmi sofistikovaný, již výše 

popsaný, systém pro podávání, napínání a odvíjení nástrojové elektrody – drátu. 

Drátové řezačky jsou plně řízený CNC systémem, který ve většině případech ke stroji 

dodává výrobce. Příkladem takové moderní drátové řezačky je FANUC Robocut 

z modelové řady α, který je schopen řídit až 7 os obrábění, tento stroj je na obrázku 7. 

Pomocí CNC systému se nastavují vlastnosti obrábění jako jsou řezné charakteristiky, 

napětí pulzů, délka pulzů, rychlost řezání, a několik dalších. [12] 

Zdroje komunikace pro stroje vykonávající obráběcí proces byly v minulosti děrné 

pásky, diskety a kazety. Tato média jsou již zastaralá a hlavním komunikačním 

nástrojem pro dnešní obráběcí stroj jsou data převzatá z CAD/CAM systému, ve 

kterém je celý obráběcí proces konfigurován. Řízení a proces programování v CAM 

systému je na obrázku 9.[11,41] 

 

Obr. 7. Drátová řezačka od společnosti FANUC, model α-C800iB [12].  
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Stroj pro drátové řezání se skládá z mnoha nepostradatelných součástí, především je 

to systém pro generování pulzů, systém pro dodávání a filtraci dielektrické kapaliny, 

systém pro správné podávání a vedení drátu. Poslední zmíněný systém je jeden 

z nejdůležitějších částí celého stroje, správné napínání a vedení řezného drátu je věc, 

která ovlivňuje celý obráběcí proces. Důležitý je hlavně proto, aby nedocházelo 

k rozměrovým odchylkám a nedokonalému řezání. Takový systém, jakožto součást 

elektroerozivního řezného stroje od společnosti FANUC je zobrazen na obrázku 

8.[4,12] 

 

Obr. 8. Systém pro podávání a vedení řezného drátu od společnosti FANUC [12].  

Při elektroerozivním obrábění dochází k odpařování a odplavování částic materiálu 

obrobku do dielektrika, aby nedocházelo k velkému znečištění dielektrické kapaliny. 

Toto je používáno u strojů pro EDM filtry, které zachytávají, právě tyto odplavené 

částečky a zamezují tak znehodnocení dalšího obrábění. Filtry jsou výrobci dodávány 

v mnoha variantách a konfiguracích, tyto konfigurace jsou většinou specifická pro 

každý jednotlivý stroj. [4,13] 
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Obr. 9. Programování drátového řezání v prostředí CAM softwaru FeatureCAM 2020 

[41]. 

2.4 Generátory strojů 

Generátor je zařízením, které je u elektroerozivního obráběcího stroje základní 

součástí, vzhledem k tomu, že celá tato technologie obrábění stojí na pulzním napětí. 

V dnešní době jsou využívány hlavně střídavé generátory, pomocí kterých se dostává 

napětí mezi nástrojovou elektrodu a obráběnou součást. Napětí je řízeno přes řídicí 

systém stroje, a to pomocí měření délky trvání každé jiskry, pomocí tohoto měření pak 

stroj vyhodnocuje a řídí celý proces jiskření. Dále řídicí systém u generátorů určuje 

aktuální napětí, proud, délku pulzů a délku prodlevy mezi jednotlivými pulzy. Tyto 

hodnoty a charakteristiky pak ovlivňují celý proces obrábění, včetně výsledného 

obrobeného povrchu. Mnohé experimentální studie jsou založeny na zkoumání 

a hledání ideálního nastavení napětí, proudu a dalších charakteristik obráběcího 

procesu. [1,16] 

2.5 Povrch po elektroerozivním řezání 

Povrch po obrábění pomocí elektroeroze je ovlivněn mnoha faktory, mezi hlavní patří 

trvání pulsu, napětí, rychlost odvíjení drátu a tlak toku dielektrika. Experimentálně bylo 

zjištěno, že s přibývající délkou pulzu, vyšším napětím a rychlejším odvíjením řezného 

drátu se zvyšuje výsledná drsnost povrchu. Opačným jevem, snižující se výsledná 



ELEKTROEROZIVNÍ DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ 

 

FSI VUT v Brně 

20 

drsnost obrobeného povrchu je zapříčiněna vyšším tlakem toku dielektrické kapaliny 

mezi obrobkem a řezným drátem. [4,15] 

Aliakbar Oskuie v roce 2012 vydal experimentální studii, kde obrábí ocelovou součást 

pomocí technologie EDM při proměnných obráběcích podmínkách a následně zkoumá 

strukturální změnu materiálu (obrázek 10) a defekty, které vznikly kvůli teplotním 

a napěťovým vlivům. [15] 

 

Obr. 10. Povrch obrobku z oceli po EDM: I) Natavená a znovu ztuhlá vrstva, II) 

Zakalená vrstva, III) Popuštěná vrstva, IV) Původní materiálová struktura [15]. 

Obrobená plocha je také ovlivněna vlivem lokálních teplot o vysoké hodnotě, tyto 

teploty způsobují strukturální změny v povrchu obrobku. S těmito strukturálními 

změnami je spojen také vznik trhlin na hranicích zrn materiálové struktury a štěpení. 

Těsně po ukončení obrábění dochází k ochlazení materiálu, díky kterému vznikají 

velká vnitřní pnutí, která jsou opět nežádoucí, jelikož dochází ke zhoršování 

mechanických vlastností, jako je snižování meze únavy a křehkost materiálu. Povrch 

struktury obrobku z oceli po elektroerozivním obrábění a strukturální změny 

v materiálu lze sledovat na obrázku 10. Vývoj hodnot mikrotvrdosti v jednotlivých 

vrstvách pak znázorňuje obrázek 11. [14,15,24] 
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Obr. 11. Grafická závislost mikrotvrdosti na vzdálenosti pod povrchem součásti 

obráběné pomocí technologie EDM [15]. 

V experimentální studii L. Yunn-Shiuana zkoumal jeho tým výsledný obrobený povrch, 

při obrábění různými pulsními napětími, že nejnižší drsnost výsledného obrobeného 

povrchu, kterou lze u dnešních drátových řezaček docílit je Ra= 0,22 µm. [14] 

Zkoumání povrchu měděné slitiny AMPCOLOY45 po elektroerozivním drátovém 

řezání bude součástí experimentální části této práce. 

2.6 Úběr materiálu 

Při elektroerozivním obrábění vzniká na obráběném povrchu tzv. kráter. Kráter je 

definován parametry – průměr Ø di a hloubka h, které jsou ovlivněny délkou pulzu 

výboje a velikosti napětí. Z těchto parametrů se pak vypočítává množství odebraného 

materiálu pomocí vztahu 1. Parametry kráteru, popsané na obrázku 12, úzce souvisí 

s výslednou drsností obrobeného povrchu a také s přesností obrábění. [1,4] 
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Vztah (1) pro výpočet odebraného materiálu [1]. 

𝑉𝑖 = 𝐾 ∙ 𝑊𝑖           (1) 

kde:  𝑉𝑖[𝑚𝑚3]  - množství odebraného materiálu, 

𝐾 [𝑚𝑚3 ∙ 𝐽−1] - součinitel úměrnosti, 

𝑊𝑖[𝐽]   - celková energie výboje. 

Doplňující vztah (2) pro výpočet celkové energie výboje pomocí napětí a proudu 

použitém při obrábění [1]. 

𝑊𝑖 = ∫ 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) ∙ 𝑑𝑡
𝑡

0
         (2) 

kde:  𝑢(𝑡)[𝑉]  - napětí v daném čase 

𝑖(𝑡)[𝐴]  - proud v daném čase 

𝑡 [𝜇𝑠]   - délka trvání výboje. 

 

Obr. 12. Kráter a jeho parametry [1]. 

2.7 Speciální technologie 

2.7.1 Mikro-WEDM obrábění 

S přibývajícími požadavky na obrábění stále menších vyrobitelných rozměrů, 

zlepšování přesností geometrie a snižování aritmetické odchylky profilu vznikla 

technologie, která je pro dnešní dobu již nepostradatelná. Jedná se o technologii mikro 

elektroerozivního drátového obrábění. Nejmodernější stroje pro mikro obrábění jsou 
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vyrobeny z keramických komponentů, také disponují CNC řízením, které posouvá osy 

pomocí křížového stolu s keramickými vzdušnými ložisky a lineárními motory. Díky 

tomu dosahuje tato technologie ultra přesným obráběním součástí miniaturních 

rozměrů. Některé součásti po mikro obrábění jsou zobrazeny na obrázku 12. [28,29] 

 

Obr. 13. Obráběné součásti pomocí mikro-WEDM obrábění [29].  

Parametry jako hloubka a délka řezu jsou při mikro obrábění velmi malé. Například v 

experimentální studii F.Hsua, který zkoumal vhodné řezné podmínky při mikro 

obrábění polykrystalického diamantu (PCD) byly použity tyto parametry řezu – hloubka 

řezu = 0,45 mm, délka řezu = 0,3 mm. Použitý povlakovaný drát měl při tomto 

experimentu průměr 0,03 mm. Dosahovaná kvalita obrobeného povrchu je po mikro 

obrábění Ra = 0,04 µm. Dráty pro mikro obrábění jsou povlakovány stříbrem, mědí a 

mosazí. Tyto povlakované dráty mají speciální vlastnosti, jako je vysoká odolnost proti 

opotřebení, vysoká pevnost v tahu a vhodnost použití v přerušovaných řezech. 

[25,26,27] 

2.7.2 Obrábění polykrystalického diamantu (PCD) 

Polykrystalický diamant je syntetický kompozitní materiál, který je vyráběn spékáním 

vybraných diamantových částic za působení vysokých teplot a velkého tlaku. 

V intersticiálních mezerách se v mřížce syntetického diamantu nachází kobalt, který je 

zde použit jako pojivo. PCD nese téměř totožné mechanické vlastnosti jako diamant. 

Velmi dobrá odolnost proti opotřebení a vysoká tvrdost jsou vlastnosti, které z tohoto 

materiálu dělají výborný materiál pro použití na výrobu součástí, jež jsou určené pro 

velmi vysoké zatížení a nesoucí vysoké strukturální napětí. [30,32] 

Tyto výborné mechanické vlastnosti dávají materiálu PCD také jednu velkou 

nevýhodu, a to je těžká obrobitelnost klasickými konvenčními metodami. Vzhledem 

k rostoucí poptávce po tomto materiálu ihned po jeho uvedení do průmyslu, bylo nutné 
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otestovat i nekonvenční metody obrábění, kterými by bylo možné efektivně 

i ekonomicky tento materiál obrábět. Vhodnost technologie WEDM byla v rámci 

několika studií otestována také. Vzhledem k tomu, že PCD je kompozitní materiál, 

nikoli jeden diamant, u kterého je navíc elektrická vodivost zabezpečená kobaltovým 

pojivem, se ukázalo, že i přes vysokou tvrdost materiálu je tato technologie pro 

obrábění PCD vhodná. V dnešní průmyslové praxi se stalo elektroerozivní drátové 

řezání hlavní technologií pro obrábění polotovarů z polykrystalického diamantu (PCD). 

[30,31] 

Už při testech obrábění PCD pomocí elektroeroze se naskytnul problém, kterým je 

korodování nebo spálení kobaltového pojiva v místě řezu. Tento jev je způsoben velmi 

vysokou teplotou při erodování a také použitím vody jako dielektrika. Kvůli tomu 

vznikají při obrábění dutiny, které oslabují materiál a jeho spojitost, tím se u výsledných 

obrobků (nástrojů) zkracuje životnost. Korodování nebo spálení kobaltového pojiva lze 

zamezit použitím olejové lázně, díky které se výrazně zmenší erodovací mezera, takže 

je dovoleno při obráběcím procesu použít nižšího napětí, tím klesne také teplota 

a zamezí se spálení kobaltového pojiva. [33] 

 

Obr. 14. Rozdíly obrobených povrchů při použití různých dielektrik:  

a) Povrch obrobku po obrábění při použití oleje jako dielektrika, b) Dutiny pod 

obráběným povrchem vzniklé při obrábění ve vodě [33].  

Experimentální studie C. Gao, ve které byl zkoumán proces drátového obrábění při 

výrobě mikro frézy s úhlem nástrojové hrany 6,7 µm, z polykrystalického diamantu – 

mikro fréza pod mikroskopem na obrázku 13. Experiment byl prováděn za 
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proměnlivých obráběcích podmínek – napětí, proud, délka pulsu napětí a intervaly 

mezi pulsy napětí. [31] 

 

Obr. 15. Mikro fréza z PCD obrobená pomocí elektroeroze [31].  

2.7.3 Obrábění titanu a jeho slitin 

Obrábění titanu i jeho slitin pomocí konvenčních obráběcích metod je složité, titan je 

tedy těžko obrobitelný. Důvodů a příčin je několik, titan je velmi tvrdý kov, také je velmi 

lehký, jeho měrná hmotnost je o 45 % menší než u oceli. Titan je velmi dobře 

korozivzdorný, je velmi dobře odolný proti únavě a má velkou mechanickou pevnost. 

Všechny tyto vlastnosti dávají titanu možnost širokého využití v praxi, mezi hlavní 

odvětví využití titanu patří lékařství a letecký průmysl. [42] 

Těžká obrobitelnost titanu konvenčními metodami je zapříčiněna vysokou chemickou 

reaktivitou, nízkou elasticitou, a nízkou tepelnou vodivostí. Požadavky na vysokou 

efektivitu obrábění a jeho přesnost zapříčinily, že se pomocí mnohých experimentů 

hledala jiná metoda, a tedy vhodný druh obrábění pro titan. Vhodnost elektroerozivního 

drátového řezání byla zkoumána v mnoha studiích, kupříkladu ve studii 

P. Sivaprakasama, která řeší vhodné obráběcí podmínky a nastavení přístroje pro 

mikro obrábění titanové slitiny Ti-6Al-4V. Dále zohledňuje drsnost obrobeného 

povrchu, viz obrázek 16. [34,35] 
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Obr. 16. Plát o tloušťce 1 mm z titanové slitiny Ti-6Al-4V, a) experimentální tvorba 

drážek s různými parametry obrábění, b) výsledný obrobený povrch jedné z drážek 

a jeho drsnost po WEDM [34]. 

Experimentálně se ukázalo, že čistý titan, který je obráběn pomocí WEDM, za použití 

vysokého proudu, může po obrábění nést na povrchu jemné trhliny. Také bylo zjištěno, 

že při nižším posuvu a pomalejším obrábění se zvětšuje výsledná šířka řezu a snižuje 

se tak přesnost obrábění. Při obrábění titanové slitiny Ti-6Al-4V bylo experimentálně 

zjištěno, že šířka řezu je 0,3335 mm při strojním posuvu 4,0023 mm/min, topografický 

snímek výsledné šířky řezu je na obrázku 17. [35] 

 

Obr. 17. Topografický snímek výsledné šířky řezu u obrábění slitiny Ti-6Al-4V [35].  
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2.7.4 Obrábění keramických kompozitních materiálů 

Keramika je převážně krystalický materiál, která má některé velmi dobré vlastnosti, jež 

se postupem času začaly využívat v praxi. Keramika je výborný izolátor, oproti 

polymerům a kovům má několikanásobně větší tepelnou odolnost. Keramické 

materiály mají také velmi dobrou tvrdost, avšak disponuji většinou velkou křehkostí. 

Kompozity jsou potom vícesložkové materiály, které zlepšují výsledné mechanické 

vlastnosti. Keramické kompozity našly využití v oborech jako je lékařství, 

elektrotechnika, především pak letecký průmysl s vesmírným výzkumem, kde jsou tyto 

materiály využívány ve velké četnosti pro opláštění trupů letadel a raketoplánů. 

Vzhledem k tomu, že všechny tyto obory kladou velký důraz na přesnost obrábění, je 

v případě splnění limitu elektrické vodivosti materiálu, technologie WEDM více než 

vhodná pro obrábění keramických kompozitů, jejichž struktura jde vidět na obrázku 18. 

Je vhodná i pro obrábění složitých tvarů s vysokou požadovanou přesností, nicméně 

vysoká přesnost a tvarové složitosti zvedají náklady na obrábění. [37] 

 

Obr. 18. Struktura keramického kompozitního materiálu TiN/Si3N4 [36]. 

Při zhodnocování vhodnosti technologie WEDM pro obrábění keramických kompozitů 

vznikaly mnohé studie, které popisovaly proces obrábění a hledaly nejvhodnější 

podmínky obrábění, další studie pak analyzovaly defekty při obrábění nejnovějších 

materiálů. Jedna z nich je studie Ch. Zhanga, který zkoumal obrábění kompozitního 
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materiálu TiN/Si3N4 a defekty, které nastávají na povrchu obrobených součástí, 

výslednou strukturu po obrábění s defekty lze pozorovat na obrázku 19. [36,38] 

 

Obr. 19. Struktura TiN/Si3N4 s povrchovými defekty po WEDM obrábění [38].  

Podle studie Ch. Zhanga vznikají na povrchu malé trhliny a praskliny, které vznikají 

vlivem velkého teplotního tlaku, který působí na materiál při obrábění v podobě plasmy, 

s teplotním tlakem jsou pak spojeny velká napětí v povrchu materiálu, která se uvolňují 

v podobě trhlin, tento jev je znázorněn na obrázku 20. Z této studie vyplývá, že je 

potřeba snížit hustotu energie napěťových pulzů na minimum. [38] 

 

Obr. 20. Vznik trhlin v keramickém kompozitním materiálu vlivem teplotního pnutí 

[38].  
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2.7.5 Obrábění vibrační 

Při elektroerozivním obrábění se nejčastěji používá RC generátor, jehož proces 

vybíjení je velmi složitý, kromě toho je kvůli nízké míře energie výboje 

(10-5 J až 10-7 J) proces výboje nestabilní a účinnost obrábění snižována, i v důsledku 

špatného proplachovacího stavu ve velmi malé obráběné mezeře. To celé velmi 

zásadně ovlivňuje produktivitu a omezuje aplikaci celého WEDM obrábění. V průběhu 

let vývoje elektroerozivního obrábění bylo zjištěno, že efektivitu obráběcího procesu 

lze zvýšit za pomocí vibrací, a to vibrací ultrazvukových i neultrazvukových. [2,39,40] 

 

Obr. 21. Schéma způsobu generování vibrací a) generování vibrací na drát, 

b) generování vibrací na obrobek [40]. 

K.T. Hoang ve své studii porovnává vliv druhů vibrací na obráběcí proces. Za použití 

ne-ultrazvukových vibrací se zjistilo, že je výboj mnohem účinnější a s menším počtem 

zkratů. Z Hoangových výsledků je patrné, že zlepšení lze dosáhnout, když se vibrace 

aplikují spíše na obrobek než na drát. Schéma generování vibrací oběma způsoby je 

na obrázku 21. S vibracemi aplikovanými na obrobek lze efektivitu obrábění zvýšit 

2,5krát více než bez vibrací a 1,5krát ve srovnání s vibracemi pouzdra aplikovanými 

na drát, efektivitou se v tomto případě myslí rychlost řezání. [39] 

Jedním z další poznatků je, že účinnost obrábění se zvyšuje při zvyšujícím se kmitočtu 

vibrací a vyšší účinnosti lze také dosáhnout při obrábění silnějších obrobků. Drsnost 

povrchu po obrobení je výrazně zlepšena oběma metodami vibrací. Vibrace vneseny 

do procesu obrábění WEDM a zvýšení účinnosti tohoto obrábění rozšiřuje aplikaci této 

metody například na přesné obrábění nástrojů a zápustek. [39,40] 
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Obr. 22. Porovnání frekvencí vibrací drátu vůči obrobku [39]. 
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3 OBRÁBĚNÍ MĚDĚNÉ SLITINY AMPCOLOY 

Měděné slitiny Ampcoloy se používají především ve formách pro vstřikování plastů. 

Hlavním důvodem, proč jsou tyto slitiny používány v odvětví vstřikování plastů je jejich 

vysoká tepelná vodivost až 208 Wm-1K-1 a zároveň vysoká tvrdost až 450 HB. Vysoká 

tepelná vodivost umožňuje redukovat pracovní cykly v oblasti vstřikování plastů 

přibližně o 20 až 80 %. Dalším uplatnění slitin Ampcoloy jsou tvarově složité dílce 

například vložky na lisování žeber nebo lze využít jako trny. 

3.1 Zkušební vzorky 

Vzorky pro experiment byly vyrobeny z měděné slitiny Ampcoloy 35, která má 

chemické složení podle materiálového listu dané normou v hmotnostních procentech 

- 7 % Sn, 4 % Zn, 6 % Pb a Cu. Obsah cínu ve slitině Ampcoloy 35 je vyšší z důvodu 

dosažení vyšší meze pevnosti v tahu na 250 MPa. Hodnoty tvrdosti u této slitiny 

dosahují nižší hodnoty 80 HB, proto se v průmyslovém odvětví vstřikování plastů 

používá na tuto slitinu ještě technologie povlakování, která dodá povrchové vrstvě 

požadovanou tvrdost. Nejběžnější je modifikovaný uhlík hydrogenovaný diamant jako 

povlak, který povrchové vrstvě vstřikovací formy dodá potřebnou tvrdost a zároveň 

podpoří odvod tepla z taveniny.  

Pro experimentální část této práce byl použit jako polotovar standardní hranol 

o tloušťce 10 mm, jehož podoba je znázorněna na obrázku 23. Obrázek 24 ukazuje 

mikrostrukturu vzorku ve dvou zvětšeních. Obrázek 26 obsahuje graf chemického 

složení vzorku, který byl vyhotoven pomocí technologie EDX  

 

Obr. 23. Experimentální vzorek, tloušťka 10 mm, materiál Ampcoloy 35. 
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Obr. 24. Mikrostruktura zkušebního vzorku, materiál Ampcoloy 35. 

 

Obr. 25. Analýza chemického složení zkušebního vzorku, pomocí technologie EDX. 

3.2 Nastavení obráběcího stroje 

Pro experimentální část této práce bylo použito několik zkušebních vzorků v podobě 

hranolu. Pro výrobu těchto vzorků byla použita elektroerozivní drátová řezačka typu 

EU64 od firmy MAKINO. Tento stroj je plně řízen CNC řízením ve všech 5 osách, díky 

čemuž je schopen vyrábět kuželové tvary. Po dobu celého obráběcího procesu byl 

obrobek ponořen v dielektrické lázní, která byla tvořena neionizovanou vodou. 

Nástrojovou elektrodou byl drát o průměru 0,25 mm vyroben z mosazi - 60 % Cu 

a 40 % Zn, výrobce firma PENTA z modelové řady PENTA CUT E. Charakteristika 
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obráběcího procesu u elektroerozivního drátového řezání jsou rychlost řezání a jakost 

obrobeného povrchu, tyto dvě charakteristiky úzce spojeny a závisí na parametrech 

nastavení stroje. Závislost těchto charakteristik na parametrech nastavení stroje byla 

modelována pomocí plánovaného experimentu – DoE. Pro tento experiment bylo 

vybráno pět nejvýznamnějších nastavitelných nezávislých parametrů obráběcího 

stroje, jejichž hodnoty jsou v tabulce 1, tyto parametry jsou: 

- napětí (𝑈), 

- zapnutí pulzu (𝑇𝑜𝑛), 

- vypnutí pulzu (𝑇𝑜𝑓𝑓), 

- proud (𝐼), 

- rychlost odvíjení drátu (𝑣). 

Tab. 1. Mezní hodnoty parametrů nastavení stroje 

 Napětí [V] 
Zapnutí 

pulzu [µs] 

Vypnutí 

pulzu[µs] 

Rychlost 

odvíjení drátu 

[mmin-1] 

Proud [A] 

Minimum 50 6 30 10 25 

Maximum 70 10 50 14 35 

V plánovaném experimentu bylo provedeno 33 dílčích experimentů – běhů, běhy byly 

uspořádány do polovičního faktorového experimentu 25-1 s 10 axiálními body 

a 7 centrálními body. Tento plán byl zvolen z důvodu možnosti modelovat závislost na 

jednotlivých faktorech včetně kvadratického zakřivení a jejich interakcí druhého řádu, 

přičemž statistické vlastnosti tohoto plánu jsou detailně popsány v Montgomery. 

Nastavení vstupních faktorů v jednotlivých bězích je popsáno v tabulce 2. [45] 
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Tab. 2. Parametry nastavení stroje použité v experimentu 

Č
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1 70 8 40 12 30 18 60 8 40 12 30 

2 60 8 30 12 30 19 60 8 40 12 30 

3 60 8 40 12 25 20 70 6 50 14 25 

4 60 10 40 12 30 21 50 6 30 14 25 

5 50 8 40 12 30 22 60 8 40 12 30 

6 60 8 50 12 30 23 70 10 30 14 25 

7 60 6 40 12 30 24 50 6 50 10 25 

8 60 8 40 12 35 25 60 8 40 12 30 

9 60 8 40 10 30 26 50 10 50 14 25 

10 60 8 40 14 30 27 50 10 30 10 25 

11 60 8 40 12 30 28 50 6 50 14 35 

12 50 6 30 10 35 29 50 10 50 10 35 

13 70 10 50 10 25 30 70 6 30 14 35 

14 70 10 30 10 35 31 50 10 30 14 35 

15 60 8 40 12 30 32 60 8 40 12 30 

16 70 6 50 10 35 33 70 6 30 10 25 

17 70 10 50 14 35       

 

3.3 Výsledky experimentu a diskuze 

3.3.1 Experimentální metody 

Postup v rámci plánovaného experimentu byl následující, vyrobené vzorky na 

elektroerozivní drátové řezačce byly očištěny v ultrazvukové čističce kovu a podrobeny 
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analýze pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu LYRA 3 od společnosti 

Tescan. Tento přístroj obsahuje i energie disperzní detektor rentgenového záření 

(EDX), pomocí kterého bylo analyzováno chemické složení vzorků. Pro analýzu 

povrchových a podpovrchových vrstev byly připraveny metalografické preparáty, které 

umožnily znázornit příčné řezy vzorků. Metalografické preparáty, tzv. výbrusy, byly 

připraveny běžnou cestou broušení za mokra, leštění diamantovými pastami, tento 

proces byl zrealizován na automatickém preparačním systému TEGRAMIN 30 od 

společnosti Struers. Mechanicko-chemické doleštění bylo provedeno suspenzí 

OP-Chem od společnosti Struers. Pozorovaná struktura byla naleptána leptadlem 

lučavky královské 1:20 (HCl:HNO3), pozorování a dokumentace povrchu byla 

provedena pomocí invertovaného světelného mikroskopu (LM) AxioObserver Z1m od 

společnosti ZEISS. Topografie povrchu, plošné, profilové a parametry základního 

profilu byly zkoumány pomocí bezdotykového 3D profilometru TaylorHobsonTalysurf 

CCI Lite. Data byla následně zkompletovaná v softwaru TalyMap Gold. 3D reliéfy 

povrchů byly zkoumány také užitím semikontaktní techniky mikroskopování 

atomárních sil (AFM), výstupní data byla zanalyzována v programu Gwyddion. 

Fokusovaným iontovým svazkem (FIB) na mikroskopu Helios od společnosti FEI byla 

vytvořena lamela, která slouží k analýze materiálového složení pomocí technologie 

EDX v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) Titan od společnosti FEI.  

3.3.2 Topografie povrchu a rychlost řezání 

Topografie povrchu po obrábění musí vždy splňovat předepsaná kritéria a hodnoty, 

které jsou dány technickou dokumentaci obrobku. Zkoumání povrchu z topografického 

hlediska je velmi důležité, aby nedošlo k odchýlení hodnot mimo předepsané mezní 

hodnoty, a tím výrobě zmetků. Výsledný povrch po obrábění závisí na nastavení 

parametrů stroje, u elektroerozivního drátového řezání je analýza topografie povrchu 

nezbytná hlavně v případě, kdy po tomto obrábění nedochází k dalším dokončovacím 

operacím jako například k broušení. Při takové analýze jsou vyhodnocovány tři 

parametry základního profilu, tři profilové parametry a tři jejich ekvivalenty. 

Vyhodnocované parametry základního profilu jsou [47]: 
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- průměrná výška profilu Pa, 

- střední výška profilu Pz, 

- průměrná kvadratická výška profilu Pq. 

Profilové parametry jsou: 

- průměrná aritmetická odchylka profilu Ra, 

- maximální výška profilu Rz, 

- průměrná kvadratická úchylka profilu Rq. 

Plošnou metodou vyhodnocované parametry jsou: 

- průměrná výška plochy Sa, 

- maximální výška plochy Sz, 

- průměrná kvadratická výška plochy Sq. 

Všechny tyto parametry byly analyzovány pomocí bezkontaktního profilometru 

TaylorHobson dle odpovídajících mezinárodních technických norem pro plošné 

parametry ISO 25178-2 a profilové parametry ISO 4287. [46,47] 

Pro měření bylo zvoleno 5 náhodných míst na každém ze vzorků a následně byly tyto 

hodnoty zprůměrovány. Všechny vyhodnocené hodnoty devíti parametrů každého ze 

33 vzorků byly vyneseny do grafu na obrázku 26. Z grafu je zřejmé, že nejnižších 

hodnot všech parametrů bylo dosaženo u vzorků číslo 20, 21 a 33, kde hodnota Ra 

dosahuje hodnot 2,4 µm. Tyto tři vzorky byly při porovnání obráběcích parametrů 

shodně obrobeny parametry zapnutí pulzu = 6 µs a proud = 25 A. Zbytek parametrů 

obrábění byl nastaven u těchto tří vzorků jinak.  
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Obr. 26. Grafické porovnání vyhodnocených parametrů základního profilu, parametrů 

profilových a parametrů plošných jednotlivých experimentálních vzorků. 

Řízení rychlosti obrábění u technologie elektroerozivního drátového řezání je v 

porovnání s konvenčními metodami obrábění úplně odlišné, tato technologie 

neumožňuje přímé nastavení jednotlivých parametrů stroje. Použitá drátová řezačka 

od výrobce MAKINO umožňuje přímé měření rychlosti během celého obráběcího 
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procesu, tato vlastnost však není u každého stroje samozřejmostí. Délka řezu každého 

z vzorků byla vždy 3 mm.  

Odečtenou rychlost řezání pro jednotlivé experimentální vzorky je možné pozorovat 

na obrázku 27, ze kterého je zřejmé, že nejvyšší řezné rychlosti bylo docíleno u vzorku 

č. 31 a tato rychlost byla konkrétně 7 mmin-1, při nastavení parametrů stroje 

𝑈 = 50 𝑉, 𝑇𝑜𝑛 = 10 𝜇𝑠, 𝑇𝑜𝑓𝑓 = 30 𝜇𝑠, 𝑣 = 14 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1, 𝐼 = 35 𝐴. 

 

Obr. 27. Grafické porovnání rychlosti řezání u jednotlivých vzorků experimentu. 

Vyhodnocování experimentu bylo pomocí regresní analýzy, ve které byl zvolen plný 

kvadratický hierarchický model se selekcí prediktorů po krocích na hladině 

významnosti 0,05. Pro tuto analýzu byl použit statistický software Minitab 17. Všechny 

prediktory zaražené do modelu byly významné nebo byla významná jejich interakce 

a byly zařazeny do modelu kvůli hierarchii. Všechny parametry topografie vykazují 

vzájemně statisticky významné Spearmanovy korelace, byl zvolen k modelování 

nejčastěji používaný parametr Ra. Modely pro ostatní parametry by však vyšly 

podobně. Pro rychlost řezání byl vytvořen následující statistický model odezvy: 
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,0015.00031.00225.0002.0

0005.016.01583.00075.04111.00444.084.0

ITvTITIU
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−−+−

−+++−−+−=

 

(1) 

a pro parametr topografie povrchu Ra byl vytvořen model: 

.0213.00563.0538.1 ITRa on ++=  (2) 

Koeficienty determinace, kterými je pospáno procento variability naměřených dat 

popsané modelem, jsou 99,25 % pro rychlost řezání a 76,68 % pro parametr topologie 

povrchu Ra. Model parametru Ra cca 77 % variability, což je na modely topografie 

povrchu po elektroerozivním drátovém řezání relativně dobré. Model obsahuje pouze 

dva lineární členy. Když přiřadíme oběma odezvám stejnou významnost, 

při požadavku na maximální rychlost řezání a minimální parametr Ra, získáme pomocí 

vícekriteriální optimalizace v Minitab 17 optimální nastavení parametrů obráběcího 

stroje 𝑈 = 50 𝑉, 𝑇𝑜𝑛 = 6 𝜇𝑠, 𝑇𝑜𝑓𝑓 = 30 𝜇𝑠, 𝑣 = 14 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1, 𝐼 = 32,5 𝐴. 

 

Po této optimalizaci parametrů bude rychlost řezání 5,23 mmin-1 a parametr 

Ra 2,57 µm. Křivka vícekriteriální optimalizace a optimální parametry jsou zobrazeny 

na obrázku 28. 
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Obr. 28. Optimální hodnoty pro Ra [µm] a rychlost řezání [mm/min]. 

Pro snadnější vizualizaci reliéfu obrobených povrchů experimentálních vzorků byl na 

3D profilometru TaylorHobsonTalysurf vytvořen filtrovaný 2D snímek povrchu tří 

vzorků - číslo 20,21 a 23, všechny tyto tři vzorky měly hodnoty parametru Ra 2,4 µm. 

Tyto vzorky měly nejnižší hodnoty topografie povrchů. Další 2D snímek byl vytvořen 

u vzorku číslo 29, vzorku s těmi nejvyššími hodnotami topografie povrchů, a tedy 

s nejhorší jakostí povrchu.  

Tyto snímky jsou zobrazeny s barevným filtrem, který jednoznačně umožňuje 

pozorovat výškové rozdíly mezi jednotlivými výstupky a prohlubněmi, které jsou na 

elektroerozivně obrobeném povrchu rozmístěny vždy náhodně, vzorky mají tzv. 

neperiodický topografický povrch. Pro získání 3D reliéfu povrchu byla použita v tomto 

experimentu semikontaktní metoda AFM, která je založena na detekci změn 

interakčních sil mezi hrotem a povrchem obrobku se změnou vzdálenosti hrotu od 

povrchu. Měření byla provedena v módu Scansyst s použitým hrotem o poloměru 

0,65 µm, vyhodnocovaná plocha má vždy rozměr 50x50 µm. Na zkoumané ploše jsou 

zřetelné jednotlivé krátery a jejich tvar. Tvar jednotlivých kráterů je odlišný u různých 

materiálů, jsou také ovlivněny tepelným zpracováním. 
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Obr. 29. Vizualizace reliéfu obrobených povrchů: a) 2D barevně filtrovaný reliéf 

povrchu vzorku č. 20, b) 2D barevně filtrovaný reliéf povrchu vzorku č. 21, 
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c) 2D barevně filtrovaný reliéf povrchu vzorku č. 33, d) 2D barevně filtrovaný reliéf 

povrchu vzorku č. 29, e) 3D reliéf povrchu vzorku č. 20 - technologie AFM. 

3.3.3 Analýza povrchové a podpovrchové oblasti 

Elektroerozivní drátové řezání je specifické z hlediska vzniklé morfologie obrobených 

povrchů. Tyto povrchy jsou tvořeny velkým množstvím kráterů, jež vznikají po 

jakémkoliv elektroerozivním obrábění u mnoha různých materiálů. Tvorba velkého 

množství kráterů na obrobeném povrchu je zapříčiněna vznikem jednotlivých 

elektrických výbojů, které způsobují vyerodování materiálu v podobě malých kuliček, 

které jsou následně odplaveny pomocí dielektrické kapaliny. Tento jev je doprovázen 

také vypařováním materiálu v důsledku vysokých teplot v místě řezu, tyto teploty se 

pohybují v rozmezí 10 000 - 20 000 °C. Velmi vysoké teploty současně způsobují 

intenzivní difuzní pochody mezi nataveným materiálem obrobku a drátovou 

elektrodou. Jakmile materiál zchladne vznikne na povrchu znovu ztuhlá vrstva, která 

má různou tloušťku a také pokrývá různé procento povrchu. Tvorba této vrstvy je 

závislá na mnoha faktorech jako je nastavení parametrů stroje, orientace řezu 

polotovarem až po druh obráběného materiálu a jeho dodatečné tepelné zpracování. 

Studium morfologie povrchu všech experimentálních vzorků bylo provedeno pomocí 

elektronové mikroskopie. Pro zobrazení byl u všech vzorků použit detektor zpětně 

odražených elektronů BSE, přičemž zvětšení bylo vždy 1000x, 2500x a následně 

4000x.Morfologie všech obrobených vzorků v rámci plánovaného experimentu byla 

obdobná, bez výraznějších pozorovatelných rozdílů, které závisely na nastavení 

parametrů stroje. Všechny obrobené vzorky byly relativně hladké a nejevily přítomnost 

výraznějších kráterů, které jsou například pozorovatelné u materiálu Inconel 625. [48] 

Povrch všech obrobených vzorků obsahoval několik drobných trhlinek, které byly 

následně analyzovány v příčném řezu vzorky, aby bylo možné zjistit životnost 

a správnou funkčnost součástí obrobených tímto způsobem. Elektroerozivní drátové 

řezání je často provázeno defekty v podobě trhlin, tyto defekty byly již zkoumány 

u mnoha jiných materiálů. Dalšími defekty na povrchu experimentálních vzorků byly 

drobné krátery do průměru 5 µm, které vznikly při procesu erodování jednotlivých 

bublin, tyto bubliny jsou viditelné na obrázku 30. Další zkoumaným defektem je nová 

mikrostruktura v podobě teček, které byly zkoumány také u materiálu Inconel 625. [48]  
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Analýza chemického složení ve zvolené oblasti 200x200 µm ukázala mírnou 

kontaminaci prvkem nástrojové elektrody, v tom důsledku vzrostl obsah zinku pod 

povrchem ze 4 hm. % na 5,7 hm. %, celé chemické složení je znázorněno na obrázku 

30b. 

 

Obr. 30. Morfologie povrchu vzorku č. 20, který má nejnižší hodnoty topografie 

povrchu, obráběcí parametru: U = 70 V, Ton = 50 µs, Toff = 50 µs, v = 14 mmin-1 a 

I = 25 A. a) BSE včetně detailů ve dvou místech, b) analýza chemického složení z 

celé oblasti znázorněné na snímku.  
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Každý z obrobených vzorků disponoval také oblastí s vysegregovanými krystaly olova 

na povrchu. Olovo se na BSE vyznačuje bílými místy, čím bělejší, tím více olova. 

Takové bíle krystalky olova dosud nebyly po elektroerozivním drátovém řezání 

pozorovány na žádném jiném materiálu a jedná se tedy o úplně nový jev. Tento jev je 

pravděpodobně způsobem segregací olova vlivem změny rozpustnosti. V kapalné 

mědi je rozpustnost olova vyšší než v pevné, což v průběhu chlazení vede k vyloučení 

přebytečného olova ve formě krystalů.  

 

Obr. 31. Morfologie povrchu vzorku č. 20, který má nejnižší hodnoty topografie 

povrchu, obráběcí parametru: U = 70 V, Ton = 6 µs, Toff = 50 µs, v = 14 mmin-1 a 

I = 25 A. a) BSE včetně detailů, b) analýza chemického složení v místě 1 a 2. 

Podpovrchová vrstva byla analyzována na předem připravených metalografických 

preparátech všech experimentálních vzorků pomocí elektronového mikroskopu. 

Znalost podpovrchové vrstvy je klíčový aspekt nezbytný k určení a posouzení správné 
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funkčnosti vyrobené součásti a její předpokládané životnosti. Defekty v podobě trhlin 

v podpovrchové vrstvě značně snižují funkčnost a životnost součásti. Tyto defekty jsou 

zjevné například u oceli X210Cr12 a jejich tepelných zpracování [49]. Z důvodu 

snižování životnosti materiálu je nezbytné vždy vědět, zda je třeba optimalizovat 

parametry nastavení stroje, směr řezu polotovarem nebo jiné aspekty, které by 

zapříčinily redukci nebo odstranění těchto podpovrchových defektů nebo to není 

potřeba.  

V průběhu celé této analýzy byl použit detektor BSE, vždy nejdříve se zvětšením 1000x 

a následně 2500x a 4000x, přičemž v žádném z experimentálních vzorků nebyl 

nalezen žádný podpovrchový defekt, který by nějak ovlivňoval životnost materiálu. 

Dále byly analyzovány příčné řezy třemi nejlepšími vzorky a jedním nejhorším 

z hlediska topografie povrchu, vzorky č. 20, 21, 33 a 29. Příčné řezy těmito vzorky jsou 

zobrazeny na obrázku 32. 

 

Obr. 32. Příčný řez vzorky SEM(BSE), a) vzorek č. 20, b) vzorek č. 21, 

c) vzorek č. 33, d) vzorek č. 29. Vzorky a), b), c) měli nejnižší hodnoty topografie 

povrchu Ra 2,4 µm. Nejhorší jakostí povrchu z hlediska topografie disponuje 

vzorek d). 
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3.3.4 Analýza TEM lamely 

TEM lamela byla vyrobena z povrchu experimentálního vzorku číslo 20, který 

dosahoval nejnižší hodnoty parametrů topografie. Výroba lamely proběhla pomocí 

elektronového mikroskopu Helios vybaveného iontovým a elektronovým svazkem, tato 

výroba spočívala v depozici ochranného kvádru z wolframu a následným odprášením 

oboustranného zákopu kolem ní. Další krokem bylo podříznutí lamely, upevnění 

pomocí nanomanipulátoru na držák, na kterém pak proběhlo konečné ztenčení na 

tloušťku 0,2 µm. Připravená lamela měla rozměry 10x10 µm, analýza chemického 

složení této lamely byla provedena ve dvou místech v režimu skenovacího nastavení 

s urychlovacím napětím 300 kV a proudem 0,8 nA.  

EDX 1 bylo provedeno v horní části lamely, přičemž tato část obsahovala ochranou 

vrstvu z wolframu a také znovu ztuhnutou vrstvu, včetně části se základním 

materiálem. Oblast obrobená pomocí WEDM obsahovala zvýšenou koncentraci 

základních legujících prvků – Sn, Pb, Zn. Zvýšenou koncentraci lze pravděpodobně 

vysvětlit vlivem difúze prvků ze základního materiálu do tepelně ovlivněné oblasti.  

EDX 2 zahrnoval oblast základního materiálu obrobku, kde byly prvky rozloženy 

rovnoměrně, přičemž jediné nerovnoměrné uspořádání prokazovaly částice olova, 

výskyt těchto částic koreluje s výsledky SEM (BSE) analýzy příčných řezů vzorky, které 

jsou vidět na obrázku 32.  

Úplné určení dopadu obrábění pomocí drátového řezání na krystalovou strukturu 

měděné slitiny Ampcoloy bylo provedeno pomocí dodatečného měření v difrakčním 

režimu v tepelné ovlivněné oblasti znovu ztuhnuté vrstvy. Měření bylo provedeno ve 

dvou bodech. Bod 1 se nachází těsně u wolframové vrstvy, měření v tomto bodě bylo 

porovnáno s měřením v bodě 2, který se nachází v základním materiálu, měření je 

znázorněno na obrázku 33. Při porovnání difrakčních obrazců si můžeme všimnout, 

že v oblasti bodu 1 došlo k mírné změně krystalové orientace, která se projevila 

k měření dodatečnými drobnými světlými body. Změna krystalové orientace je nejspíš 

způsobena vzrůstem zbytkového napětí nebo rekrystalizací na konci obrábění. Dalším 

jevem, viditelným na bodu 3 je ovlivnění krystalové orientace olověné částice. 

Z difrakčního obrazce této částice je zřejmé, že se jedná o polykrystalickou strukturu 

složenou s různě orientovaných krystalových rovin.  
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Obr. 33. TEM lamela s EDX měřeními ve dvou místech a třemi body, ve kterých bylo 

provedeno difrakční měření, Bod 1 - místo ve znovu ztuhlé oblasti, Bod 2 - místo v 

základním materiálu, Bod 3 - místo v olověné částici. 
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ZÁVĚRY 

V této práci zabývající se elektroerozivním drátovým řezání, jakožto nekonvenční 

technologie obrábění a dále analýzou defektů při jejím aplikování na konkrétní 

materiál, v tomto případě na měděnou slitinu Ampcoloy 35, bylo dosaženo 

následujících závěrů: 

– Na základě rešeršní studie byly popsány principy elektroerozivních technologií 

obrábění, která prošla v posledních letech značným vývojem a našla četná 

využití v průmyslu. 

– Dále rešeršní studie popisuje konkrétní technologii elektroerozivního drátového 

řezání, která stojí na principu obrábění materiálu pomocí průchodu drátové 

elektrody materiálem, za působení řízených pulzů elektrického napětí 

a elektrického proudu. Tato metoda je dnes prováděna na plně CNC řízených 

drátových řezačkách, které dosahují vysokých přesností obrábění. Jako 

nástrojová elektroda se na těchto strojích používá řezný drát, který je většinou 

z mosazi nebo se skládá z několika vrstev, takový drát se nazývá povlakovaný. 

– Elektroerozivním drátovým řezáním se jako technologií obrábí mnohé 

materiály, v této studii byl zmíněn polykrystalický diamant, titan a jeho slitiny 

nebo keramické kompozity, které díky možnostem tohoto obrábění našly četné 

využití v leteckém průmyslu a kosmickém vývoji.  

– Poslední částí rešeršní studie byly speciální technologie WEDM, které rozšiřují 

pole působnosti této technologie a dostávají ji do dalšího využití, jedna z 

hlavních takových metod je mikro obrábění.  

– V praktické části této práce bylo na základě experimentu s 33 vzorky účelem 

optimalizovat rychlost řezání, topografii povrchu a komplexně analyzovat 

povrchové a podpovrchové defekty u měděné slitiny Ampcoloy 35. 

– Bylo zjištěno, že nejnižších hodnot všech parametrů topografie povrchu bylo 

dosaženo u vzorku číslo 20, 21 a 33, tyto vzorky měly parametr topografie 

povrchu Ra 2,4 µm, všechny tyto vzorky byly obrobeny shodně s hodnotou 

pulzu zapnuto Ton=6 µs a také se stejný proudem I = 25 A. 

– Nejvyšší rychlostí řezání bylo dosaženo u vzorku číslo 31, dosáhla hodnoty  

7 mm·min-1 a parametry nastavení stroje: U = 50 V, Ton = 10 µs, Toff = 30 µs,  
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v = 14 m·min-1 a I = 35 A. Nastavením těchto parametrů bylo dosaženo rychlosti 

řezání 5,23 mm·min-1 a Ra povrchu 2,57 µm. 

– Morfologie jednotlivých obrobených vzorků nenesla výraznější rozdíly 

v závislosti na nastavení parametrů stoje. Všechny vzorky byly relativně hladké 

bez výraznějších kráterů na povrchu. 

– Povrch všech obrobených vzorků nesl drobné trhlinky, při zkoumání příčného 

řezu nebyly tyto trhlinky dále viditelné, což jednoznačně ukazuje, že povrchový 

charakter po obrábění neovlivňuje životnost či funkčnost dílů. 

– Na všech obrobených vzorcích se nacházela místa s krystaly olova, které na 

povrchu během obrábění vysegregovaly, podpovrchová vrstva už zvýšenou 

koncentraci olova neprokazovala a byla zcela bez defektů. 

– Analýza TEM lamely umožnila detekovat zvýšenou koncentraci legujících prvků 

v znovu ztuhlé vrstvě, která nebyla tlustší než 15 µm. V této vrstvě se díky 

WEDM obrábění také změnila krystalová orientace.   

– Z experimentální části této práce a provedeného experimentu vyplývá, že při 

obrábění slitiny Ampcoloy 35 pomocí elektroerozivního drátového řezání 

nedochází ke vzniku povrchových a podpovrchových defektů, a tím neomezuje 

správnou funkčnost a živostnost dílů vyrobených z takto obrobeného slitiny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

AFM - mikroskopie atomárních 

sil 

Al - hliník 

CNC - číslicově řízené obrábění 

Cu - měď 

DoE - plánování experimentu 

EDM - elektroerozivní obrábění 

EDX - energiově-disperzní 

detektor rentgenové 

záření 

FIB - fokusovaný iontový 

svazek 

HB HB tvrdost podle Brinella 

HV HV tvrdost podle Vickerse 

I A proud 

K mm3J-1 součinitel úměrnosti 

LM - světelná mikroskopie 

m kg hmotnost 

N - dusík 
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Ø mm průměr 

Pa µm průměrná výška profilu 

Pb - olovo 

PCD - polykrystalický diamant 

Pq µm průměrná kvadratická 

výška profilu 

Pz µm střední výška profilu 

PZT - piezoelektrický měnič 

Ra µm průměrná aritmetická 

odchylka povrchu 

Rm N·mm-2 mez pevnosti v tahu 

Rq µm průměrná kvadratická 

úchylka profilu 

Rz µm maximální výška profilu 

Sa µm průměrná výška plochy 

SEM - rastrovací elektronová 

mikroskopie 

Si -  křemík 

Sq µm kvadratická výška plochy 

Sz µm maximální výška plochy 

T °C teplota 
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t s doba trvání výboje 

TEM - transmisní elektronová 

mikroskopie 

Ti - titan 

Toff µs vypnutí pulzu 

Ton µs zapnutí pulzu 

U V napětí 

V - vanad 

v mmin-1 rychlost odvíjení drátu 

Vi mm3 množství odebraného 

materiálu 

WEDM - elektroerozivní drátové 

obrábění 

Wi J energie výboje 

Zn - zinek 

   

 

 


	ZADÁNÍ
	ZADÁNÍ
	ABSTRAKT
	PROHLÁŠENÍ
	PODĚKOVÁNÍ
	OBSAH
	ÚVOD
	1 ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ
	1.1 Princip elektroerozivního obrábění
	1.2 Historie elektroerozivního obrábění

	2 ELEKTROEROZIVNÍ DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ
	2.1 Princip elektroerozivního drátového řezání
	2.2 Nástrojové elektrody
	2.3 Stroje pro řezání drátovou elektrodou
	2.4 Generátory strojů
	2.5 Povrch po elektroerozivním řezání
	2.6 Úběr materiálu
	2.7 Speciální technologie
	2.7.1 Mikro-WEDM obrábění
	2.7.2 Obrábění polykrystalického diamantu (PCD)
	2.7.3 Obrábění titanu a jeho slitin
	2.7.4 Obrábění keramických kompozitních materiálů
	2.7.5 Obrábění vibrační


	3 OBRÁBĚNÍ MĚDĚNÉ SLITINY AMPCOLOY
	3.1 Zkušební vzorky
	3.2 Nastavení obráběcího stroje
	3.3 Výsledky experimentu a diskuze
	3.3.1 Experimentální metody
	3.3.2 Topografie povrchu a rychlost řezání
	3.3.3 Analýza povrchové a podpovrchové oblasti
	3.3.4 Analýza TEM lamely


	ZÁVĚRY
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
	SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

