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Wykaz ważniejszych oznaczeń  

 
  − amplituda drgań, 
 − ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, ,   − potencjał elektrod (anody i katody), ℎ  − lokalna grubość szczeliny międzyelektrodowej, 

  − gęstość prądu, 
 − równoważnik elektrochemiczny wodoru, 
  − współczynnik obrabialności elektrochemicznej, 

  − ciśnienie, 
  − objętościowy wydatek elektrolitu, 

 − stała gazowa dla wodoru, 
  − czas, 
  − temperatura, 
  − napięcie robocze między elektrodami, 
 − współczynnik przewodnictwa cieplnego, 
  − prędkość drgającej ścianki elektrody roboczej, 
 − prędkość ruchu posuwowego elektrody roboczej, , ,  − składowe wektora prędkości przepływu fazy ciekłej, , ,  − składowe wektora prędkości przepływu fazy gazowej, , ,   − globalny układ współrzędnych prostokątnych, , ,   − lokalnie ortogonalny układ współrzędnych, 

  − temperaturowy współczynnik przewodności elektrycznej, 
 − koncentracja objętościowa fazy gazowej, 
 − lepkość dynamiczna elektrolitu, 

 − masa molowa wodoru, 
 − wydajność prądowa roztwarzania, 

 − konduktywność elektrolitu, 
 − gęstość, 
 − częstotliwość drgań, 
 − częstość drgań. 
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Skróty: 

ECM − obróbka elektrochemiczna (w ang. Electrochemical Machining), 
ER − elektroda robocza, 
PO − przedmiot obrabiany, 
SM − szczelina międzyelektrodowa, 
SK − stan krytyczny, 
WW − warstwa wierzchnia. 
 



 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 

Obróbka elektrochemiczna (Electrochemical Machining – ECM) opaten-
towana w 1928 [44] roku, wprowadzona do przemysłu po II wojnie światowej, 
pozwala na skuteczne rozwiązywanie wielu problemów związanych z procesem 
wytwarzania, zwłaszcza materiałów konstrukcyjnych trudno obrabialnych. 
ECM daje możliwość obróbki części o skomplikowanych kształtach, bez zuży-
wania się narzędzia, wykonanych z materiałów (przewodzących prąd elektrycz-
ny) o wysokim współczynniku skrawania, bez względu na ich mechaniczne 
właściwości, takie jak twardość, elastyczność czy kruchość. Dodatkowo jako 
jedna z niewielu umożliwia otrzymanie warstwy wierzchniej o niezmienionej 
strukturze materiału oraz stanie naprężeń [122]. Brak mikropęknięć oraz bar-
dziej opływowy zarys chropowatości, właściwy dla tej obróbki, sprzyja zwięk-
szeniu wytrzymałości zmęczeniowej. Do wad ECM należy zaliczyć wysokie 
koszty budowy specjalistycznych obrabiarek, oprzyrządowania, zasilaczy prą-
dowych, odpowiednich elektrod, układów sterowania i kontroli, energochłon-
ność procesu oraz problemy z doborem właściwych parametrów obróbki. Jed-
nocześnie  oddziaływanie elektrolitu  przyspiesza korozję  urządzeń związanych 
z obróbką. Pomimo tych wad ECM jest nadal rozwijana oraz z powodzeniem 
stosowana w przemyśle, głównie: lotniczym, samochodowym i elektronicznym 
[13, 14, 149]. Szereg firm stosuje ECM w procesach wytwarzania: łopatek  kie-
rownic turbin i sprężarek, korpusów silników turbinowych [118, 127, 132, 147], 
otworów chłodzących w łopatkach turbinowych [11, 40, 55], skomplikowanych 
form i odpowiedzialnych części wykonanych ze specjalnych stopów [13, 149], 
pocisków artyleryjskich, implantów chirurgicznych i protez. Aktualnymi trenda-
mi w technologiach nietradycyjnych jest stosowanie ECM jako obróbki wykań-
czającej, która umożliwia uzyskanie ustalonej w procesie konstruowania makro-  
i mikrogeometrii, jak również usuwanie zadziorów [20, 39, 88, 126]. 

Jednak praktyka związana z obróbką  ECM wykazała pewne problemy 
utrudniające jej dalszy rozwój i szerszą akceptację użytkowników przemysło-
wych. Należą do nich m. in.: prognozowanie i kontrola lokalnych grubości 
szczeliny międzyelektrodowej (a zatem kontrola dokładności wymiarowej), 
oraz wyznaczenie kształtu powierzchni elektrody roboczej szczególnie dla zło-
żonych kształtów powierzchni przedmiotu obrabianego, a także optymalizacja 
procesu. Dobór parametrów obróbki ECM i projektowanie narzędzi nadal opie-
ra się w dużej mierze na doświadczeniu i własnej wiedzy ekspertów. 

Podstawową metodą ECM jest drążenie elektrodą kształtową. Stosując 
specjalne elektrody i dodatkowe ruchy przedmiotu obrabianego i elektrody ro-
boczej można realizować: toczenie elektrochemiczne [28], frezowanie elektro-
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chemiczne lub inaczej obróbkę wirującą elektrodą [79, 80], przeciąganie [84], 
obróbkę o skomplikowanej kinematyce analogicznej do frezowania kopiowego 
elektrodą uniwersalną [96, 133], oraz obróbki kombinowane: elektrochemiczno-
ścierną (szlifowanie, honowanie) [1, 7] i elektrochemiczno-elektroerozyjną [12, 
26]. We wszystkich tych sposobach obróbki możliwe jest zasilanie prądem sta-
łym, tętniącym lub impulsowym, oraz nałożenie na ruch posuwowy elektrody 
dodatkowego ruchu drgającego o regulowanej częstotliwości i amplitudzie z moż-
liwością synchronizacji ruchu z podawanymi impulsami napięcia roboczego. 

W  początkowym okresie obróbki geometria szczeliny międzyelektrodowej 
ulega ciągłej zmianie, co prowadzi do zmienności w czasie podstawowych pa-
rametrów hydrodynamicznych, a nawet zmiany charakteru przepływu. Dodat-
kowym czynnikiem niestabilności parametrów jest zmiana w czasie struktury 
szczeliny międzyelektrodowej. Wydzielanie się na elektrodach produktów  
obróbki powoduje, że przepływ jest wielofazowy o zmiennych (wzdłuż prze-
pływu) koncentracjach poszczególnych faz. Rozkłady faz zmieniają się w za-
leżności od prędkości przepływu elektrolitu, własności cieczy, wymiarów  
i kształtów szczeliny [66]. Złożoność struktury hydrodynamicznej wraz z pod-
stawowymi strefami przepływu przedstawiono na rysunku 1.1. 

 

 
Rys. 1.1.  Podstawowe strefy przepływu elektrolitu: 1 - początkowy odcinek hydrodyna-

miczny, 2 - obszar przepływu jedno i wielofazowego, 3 - obszar przepływu pę-
cherzykowego, 4 - obszar niestabilności przepływu wielofazowego, 5 - strefa 
kawitacji, 6 - strefa cyrkulacji, 7 - strefa zastoju, 8 - ślad hydrodynamiczny [66] 

Doświadczenia badawcze zebrane przez wiele lat stosowania ECM, po-
twierdziły występowanie wielu złożonych zjawisk związanych z wewnętrzną 
strukturą samego roztwarzania elektrochemicznego. Są to procesy elektrodowe, 
wymiany masy, pędu i energii, przenoszenia ładunku elektrycznego, hydrody-
namiczne i inne. 

Schemat  powiązań  głównych  elementów  procesu  ECM przedstawiono 
na  rysunku 1.2. W tym przypadku wyróżniono przestrzeń wejść, wyjść i prze-
biegów. 
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Rys. 1.2. Schemat obróbki elektrochemicznej 

W przestrzeni wejść można przyjąć zbiory: 
− czynników sterowalnych przed obróbką, 
− czynników sterowalnych w czasie obróbki, 
− czynników niesterowalnych. 

Do czynników sterowalnych w obróbce ECM należą [66]: 
− kinematyka ruchu elektrod, 
− napięcie zasilające, 
− hydrodynamika przepływu elektrolitu ( , , , geometria wlotów i wylo-

tów oraz ich rozmieszczenie), 
− temperatura elektrolitu na wlocie, 
− geometria elektrody roboczej, 
− geometria półfabrykatu, 
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− skład i własności elektrolitu, 
− czas obróbki. 

Wśród czynników niesterowalnych można wyróżnić: 
− materiał obrabiany (skład, własności, struktura, stan naprężeń, stopień zgnio-

tu itp.), 
− obrabiarka (typ, parametry techniczne), 
− zmiany przypadkowe lub niemierzalne czynników (zakłócenia). 

W przestrzeni przebiegów zachodzą podstawowe procesy ECM. Zalicza 
się do nich: 
− procesy elektrodowe, które m. in. obejmują: zjawiska zachodzące na anodzie 

(roztwarzanie, tworzenie się warstw tlenkowych i innych, wydzielanie ga-
zów), katodzie (wydzielanie się wodoru i osadzanie produktów stałych), 
spadek potencjału w warstwach przyelektrodowych, wydzielanie się ciepła 
w ww. warstwach tlenkowych i gazowych,  

− hydrodynamikę przepływu elektrolitu w przestrzeni międzyelektrodowej 
obejmującą zagadnienia rozkładów prędkości przepływu elektrolitu w po-
przek i wzdłuż szczeliny międzyelektrodowej oraz rozkładów ciśnienia elek-
trolitu w szczelinie międzyelektrodowej i kawitacji, 

− procesy zmiany własności fizycznych ośrodka w przestrzeni międzyelektro-
dowej obejmujące zagadnienia rozkładów koncentracji produktów obróbki, 
rozkładów koncentracji gazu, rozkładów temperatury, przewodnictwa elek-
trycznego, 

− procesy zmiany geometrii anody. 

Do przestrzeni wyjść zaliczono: kształt i stan warstwy wierzchniej po-
wierzchni obrobionej oraz parametry związane z wydajnością i energochłonno-
ścią obróbki. 

Należy podkreślić, że efekty procesów ECM, a w szczególności procesów 
elektrodowych dla konkretnego zestawu metal-elektrolit, opisuje się dwiema 
podstawowymi charakterystykami (rys. 1.3): polaryzacją elektrod  i  
(krzywe polaryzacyjne) oraz współczynnikiem obrabialności  lub sprawności 
prądowej . Złożoność zjawisk zachodzących w czasie ECM powoduje, że na 
podstawie obecnego stanu wiedzy niemożliwe jest prognozowanie cech danego 
układu metal-elektrolit. Niemożliwe jest również teoretyczne wyznaczenie 
krzywych polaryzacyjnych i zależności ( ) dla konkretnych warunków ECM 
[16]. 
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a)  b) 
           

Rys. 1.3.  Charakterystyki ECM: a) krzywe polaryzacyjne dla różnych prędkości prze-
pływu elektrolitu, b) współczynnik obrabialności (sprawność) w funkcji gę-
stości prądu 

Ważnym zagadnieniem dotyczącym ECM jest odpowiednie zaprojektowa-
nie elektrody roboczej, od której w dużej mierze zależy jakość obróbki. Elek-
troda musi mieć: odpowiedni kształt zapewniający wykonanie części obrabianej 
z zadaną dokładnością, izolacje zapewniające lokalizację obróbki, powinna być 
wykonana z materiałów łatwo obrabialnych i równocześnie odpornych na koro-
zję. W zestawieniu z przedmiotem obrabianym powinny być odpowiednio za-
projektowane wloty i wyloty elektrolitu, kształtujące prawidłowy jego rozpływ 
w strefie obróbki [153]. W przypadku złożonych kształtów elektrod wymusza to 
zastosowanie specjalnych hermetycznych komór obróbkowych lub oprzyrzą-
dowania umożliwiającego odpowiednie podawanie elektrolitu. 

Z tego uproszczonego opisu można wywnioskować, że kształt końcowy 
obrobionej powierzchni zależy nie tylko od geometrii elektrody roboczej lecz 
również innych warunków obróbki. 

Jednym z najważniejszych zagadnień stymulujących dalszy rozwój obróbki 
jest poznanie i podwyższenie możliwości obróbki w zakresie uzyskania żądanej 
geometrii, minimalizacji rozrzutu odchyłek oraz zwiększenie stopnia powta-
rzalności wskaźników użytkowych obróbki. Powyższe zagadnienia są bezpo-
średnio związane z badaniami procesu kształtowania powierzchni obróbką 
ECM. 

Zagadnienia kształtowania powierzchni obrabianej obejmują [66]: 
− analizę zmiany kształtu w czasie, 
− wyznaczanie kształtu końcowego i jego wariantów przy zmianie warunków 

obróbki, 
− wyznaczanie geometrii elektrody roboczej dla uzyskania żądanego kształtu 

obrobionego, 
− optymalizację warunków procesu ze względu na minimalizację błędów 

kształtu obrobionego, 
− poszukiwanie nowych sposobów zwiększenia dokładności obróbki. 
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1.1. Sformułowanie problemu 

Przy projektowaniu procesu technologicznego drążenia ECM elektrodą 
kształtową, a w szczególności elektrodą o zarysie krzywoliniowym, obok wy-
znaczenia geometrii elektrody roboczej istotny jest m. in. dobór składu elektro-
litu i parametrów obróbki (elektrycznych, kinematycznych i hydrodynamicz-
nych). 

W procesie ciągłym elektroda robocza wykonuje najczęściej ruch postę-
powy w kierunku powierzchni obrabianej. Do szczeliny międzyelektrodowej 
(SM) podawany jest z dużą prędkością elektrolit, powodując odprowadzanie  
z przestrzeni międzyelektrodowej produktów roztwarzania oraz depolaryzację 
hydrodynamiczną elektrod. 

Parametry hydrodynamiczne przepływu oraz własności fizyczne ośrodka 
decydują o procesach wymiany masy, pędu i energii w szczelinie międzyelek-
trodowej. Prawidłowo dobrane zapobiegają powstawaniu stref kawitacji, prze-
pływu krytycznego, cyrkulacji, nadmiernemu wzrostowi temperatury elektrolitu 
i koncentracji objętościowej fazy gazowej [17, 22, 23]. Wymienione procesy są 
ze sobą ściśle sprzężone i mają istotny wpływ na kształt oraz właściwości użyt-
kowe  powierzchni obrabianej [68, 110, 112]. 

Ze względu na dokładność obróbki, proces powinien być prowadzony przy 
możliwie małej grubości szczeliny międzyelektrodowej z odpowiednio dobraną 
dużą wartością prędkości posuwu. W przypadku zastosowania prądu ciągłego, 
wywołanie dużych wartości prędkości posuwowej elektrody roboczej, skutkują-
cej zmniejszeniem wysokości szczeliny, związane jest ze wzrostem koncentracji 
fazy gazowej w elektrolicie oraz temperatury elektrolitu. Dla szczelin poniżej 
0,1 mm w dużym stopniu ograniczone są możliwości usunięcia produktów roz-
twarzania ze strefy obróbki [87, 130].  

Jednym ze sposobów poprawienia dokładności obróbki jest zastosowanie 
drgań elektrody roboczej w płaszczyźnie posuwu [47, 101, 161, 162]. Zmienia-
jąca się wówczas periodycznie grubość szczeliny międzyelektrodowej, pozwala 
przy minimalnej szczelinie na poprawienie dokładności obróbki, przy maksy-
malnej zaś powstają dobre warunki wymiany elektrolitu. Jednocześnie należy 
zauważyć, że drgania elektrody powodują zmienną w czasie wartość prędkości 
posuwowej. Jest ona superpozycją stałej zadanej prędkości posuwu i prędkości 
wynikających z drgań. Zastosowanie ruchu drgającego narzędzia o częstotliwo-
ściach kilkudziesięciu Hz do setek kHz prowadzi do wzrostu anodowej lokali-
zacji obróbki i jednorodności rozkładu wielkości szczeliny międzyelektrodowej,  
co również wpływa korzystnie na jakość obrobionej powierzchni [4, 32, 33, 82].  

W przypadku powierzchni o tworzących krzywoliniowych, w dalszej czę-
ści pracy nazywanych powierzchniami krzywoliniowymi (rys. 1.4), wprowa-
dzenie drgań elektrody roboczej w płaszczyźnie posuwu nie zawsze jest wystar-
czające. 
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Rys. 1.4. Powierzchnia krzywoliniowa 

 Przypuszczalnie, aby poprawić dokładność obróbki w kierunkach normal-
nych do powierzchni krzywoliniowej, należy wywołać złożony ruch translacyj-
ny elektrody roboczej (rys. 1.5). Powinien on poprawić warunki obróbki i jej 
dokładność zarówno powierzchni o małym, jak i dużym kącie nachylenia 
względem osi .  

 

 
Rys. 1.5. Złożony ruch translacyjny elektrody roboczej 

Dla tak skomplikowanych powierzchni elektrod i ich złożonej kinematyki 
dobór prawidłowych parametrów procesu jest dodatkowo utrudniony i często 
doświadczenie i wiedza ekspertów są niewystarczające. W takim przypadku, 
proces wyboru parametrów obróbki ECM jest subiektywny i nie musi koniecz-
nie prowadzić do wyboru parametrów optymalnych.  

W celu poprawnego doboru warunków procesu ECM oraz wyznaczenia 
geometrii elektrod, niezbędne jest matematyczne modelowanie zjawisk zacho-
dzących w szczelinie międzyelektrodowej, prowadzące do opracowania modeli 
matematycznych i numerycznych, będących podstawą symulacji komputerowej 
procesu. Jest to szczególnie istotne w przypadku obróbki swobodnych po-
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wierzchni 3D, dla których należy budować adekwatne modele matematyczne  
i numeryczne uwzględniające ich krzywoliniowość. Pozwoli to przewidywać 
ostateczny kształt przedmiotu obrobionego, otrzymanego w wyniku obróbki 
ECM dla takich powierzchni, a na tej podstawie projektować kształt powierzch-
ni roboczej narzędzia. Działania takie prowadzą jednocześnie do oszczędności 
czasu i kosztów związanych z przygotowaniem procesu ECM. 
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2. PROBLEMATYKA SYMULACJI PROCESU OBRÓBKI 

ECM 

2.1. Stan zagadnienia w świetle publikowanych prac 

Pierwsze symulacje zmiany kształtu przedmiotu obrobionego w wyniku 
obróbki ECM oparte były na wykorzystaniu urządzeń analogowych [19] oraz 
technik analitycznych [2]. W pracach [37, 53, 57, 60] rozwinięto metody anali-
tyczne, bezpośrednie i odwrotne do rozwiązywania zagadnień z jedno- i dwu- 
wymiarowym modelem matematycznym umożliwiającym symulację prostych 
kształtów powierzchni. Metody bezpośrednie odnoszą się do analizy ewolucji 
kształtu powierzchni obrabianej podczas drążenia wgłębnego, odwrotne nato-
miast pozwalają na projektowanie kształtu elektrody roboczej. W przypadku 
kształtów elektrod o powierzchniach o bardziej skomplikowanej geometrii naj-
lepszym sposobem rozwiązywania problemów kształtowania ECM jest wyko-
rzystywanie metod numerycznych. Metody analityczne nie mogą być wykorzy-
stywane do rozwiązywania trójwymiarowej (3D) geometrii elektrod. Dlatego 
metody numeryczne stają się coraz bardziej ważne i powszechnie stosowane do 
tworzenia symulacji procesu ECM. Jednak nawet te, nie uwzględniają wszyst-
kich efektów występujących w obróbce ECM. Zakładano w nich niezmienność 
warunków i własności fizycznych ośrodka między elektrodami. Wykorzystując 
ten, tzw. model idealny procesu ECM, wyznaczone były kształty elektrod robo-
czych [6, 27, 30, 50, 70, 89, 124, 167]. Wielu autorów stosuje taki model w celu 
uściślenia obliczeń rozwiązując odwrotne zagadnienia brzegowe dla równania 
Laplace’a [9, 10, 29, 97, 145] oraz bazując na tym modelu tworzy symulacje 
komputerowe [9, 10, 29, 97].  

Podejście takie uzasadnione jest w przypadku obróbki impulsowej, gdzie  
w czasie przerw pomiędzy impulsami prądu następuje wymiana elektrolitu na 
świeży. Fakt ten uzasadnia pominięcie warunków hydrodynamicznych panują-
cych w szczelinie międzyelektrodowej, a w konsekwencji przyjęcie założenia 
niezmienności własności fizycznych elektrolitu, w tym jego konduktywności  
w czasie obróbki.  

Przyjmując powyższe założenia w pracach [146, 166] przedstawiono me-
todę projektowania elektrody roboczej na przykładzie łopatki maszyny prze-
pływowej. Do analizy rozkładu potencjału na powierzchniach elektrod zdefi-
niowanych jako powierzchnie swobodne NURBS, w założonych warunkach 
obróbki ECM, przyjęto metodę elementów skończonych.  

Metodę elementów brzegowych do wyznaczenia ewolucji kształtu anody 
w początkowej fazie obróbki przedstawiono w publikacji [62]. Przy założeniu 
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modelu procesu idealnego ECM przedstawiono model matematyczny oraz algo-
rytm rozwiązania problemu. 

W pracach [92, 119, 120] omówiono symulację obróbki ECM dla dowol-
nych powierzchni krzywoliniowych 3D, wykorzystujące metodę elementów 
brzegowych dla rozwiązania równania Laplace’a przy pominięciu wpływu 
zmian własności fizycznych elektrolitu w trakcie procesu drążenia. Zdefiniowa-
ne powierzchnie elektrod poddano dyskretyzacji zastępując je, z zadaną dokład-
nością, siatką płaskich powierzchni trójkątnych. W wyniku prowadzonych obli-
czeń anoda zmienia kształt w kierunku lokalnej gęstości prądu − zgodnie z pra-
wem Faradaya (rys. 2.1). 

 

a)  b) 

      
Rys. 2.1.  Zmiana kształtu powierzchni obrabianej: a) kierunki przemieszczania granicy 

powierzchni, b) sposób wyznaczania kierunków normalnych [119] 

Umożliwia to przeprowadzenie symulacji ewolucji kształtu przedmiotu ob-
rabianego (rys. 2.2). 

 
  a)   b) 

 
Rys. 2.2.  Symulacja kształtu anody: a) rozkład gęstości prądu, b) końcowy kształt 

powierzchni anod [119] 

Należy podkreślić, że dla przedstawionej metody opracowano oprogramowa-
nie zaimplementowane w programie typu CAD, umożliwiające symulację kompu-
terową procesu oraz możliwość projektowania kształtu elektrody roboczej [12]. 
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W pracach [159, 143, 144] przedstawiono obliczenia rozkładów temperatu-
ry elektrolitu dla obróbki impulsowej. Uściślają one wcześniej prezentowaną 
metodę elementów brzegowych do obliczenia rozkładów potencjału elektrod.  
W tym przypadku nie uwzględniono jednak wpływu hydrodynamiki przepływu 
elektrolitu na jego temperaturę.  

W bardziej złożonych modelach uwzględniano wpływ temperatury i udziału 
gazu na przewodność elektrolitu, i jednocześnie zmianę polaryzacji, i wydajności 
prądowej [18, 36, 46, 51, 52, 68, 73 − 76, 81, 95, 121]. Zasadnicze elementy uści-
ślonych modeli zawarte są przede wszystkim w monografiach [57, 160]. 

W pracy [66] omówiono zagadnienia teoretyczne geometrii powierzchni 
obrabianej i elektrody roboczej obejmujące: sformułowanie modeli matema-
tycznych ECM, wyznaczanie warunków fizycznych w szczelinie międzyelek-
trodowej oraz niektóre zagadnienia impulsowej obróbki elektrochemicznej. 
Podane zostały algorytmy uściślające rozwiązanie dla modelu procesu idealne-
go ECM w stanie przejściowym i ustalonym, uwzględniające zmiany tempera-
tury, koncentracji fazy gazowej oraz polaryzacji elektrod. W pracy stwierdzono, 
że przy wyznaczeniu obszaru parametrów dopuszczalnych należy uwzględniać 
znaczne odchyłki temperatur lokalnych od uśrednionych liczonych wzdłuż gru-
bości SM. Ma to wpływ na wyznaczenie średniej temperatury elektrolitu  
w przekroju szczeliny. Jest to szczególnie ważne w przypadku wprowadzenia 
ruchu drgającego elektrod, gdyż lokalne prędkości przepływu elektrolitu, mają-
ce znaczący wpływ na jego temperaturę,  znacząco się różnią w pobliżu drgają-
cej elektrody co w przypadku źle dobranych parametrów drgań i zasilania 
szczeliny w elektrolit może spowodować lokalne jego cofanie się [21, 101, 104, 
105]. Opracowany model procesu ECM w cytowanej pracy  stał się punktem 
wyjściowym dla wielu badań teoretycznych. 

Praca [17] dotyczy systemu wspomagania technologii ECM. Przedstawio-
no w niej model matematyczny opisujący: kinematykę punktów powierzchni 
obrabianej, ciśnienie i prędkość elektrolitu, temperaturę oraz koncentrację fazy 
gazowej. W celu wyznaczenia gęstości prądu uwzględniono zmianę konduk-
tywności ośrodka dwufazowego,  polaryzację elektrod oraz zmianę wydajności 
prądowej. Ponadto uwzględniono również zmiany gęstości i lepkości elektroli-
tu. Przepływ elektrolitu traktowanego w tym przypadku jako mieszaninę (cie-
czy i gazu) dwufazową opisano równaniami wynikającymi z zasady zachowania 
masy, pędu oraz energii. Zagadnienie rozwiązano zakładając jednowymiarowy 
przepływ w szczelinie międzyelektrodowej. Uzyskano rozkłady ciśnienia, pręd-
kości oraz temperatury wzdłuż szczeliny (rys. 2.3). W pracy [17]  przedstawio-
no również symulację komputerową różnych odmian obróbki elektrochemicz-
nej: drążenia powierzchni walcowych i kształtów osiowo - symetrycznych, wy-
równywania elektrochemicznego nierówności powierzchni oraz obróbki elek-
trodą wirującą. 
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a)  b) 
 

 
Rys. 2.3. Rozkłady wzdłuż szczeliny: a) prędkości, b) temperatury [17] 

W pracy [87] zaproponowano model fizyczny i matematyczny będący 
pewnym rozwinięciem modeli dotychczas prezentowanych. Składa się on  
z modelu 1D, w którym założono podobnie jak w [17] jednowymiarowy homo-
geniczny przepływ dwufazowy ośrodka, pozwalający wyznaczyć rozkład pręd-
kości średniej przepływu elektrolitu wzdłuż szczeliny oraz modelu dwuwymia-
rowego (2D) dotyczącego tylko równania energii, z którego wyznaczono roz-
kłady temperatury w przekroju poprzecznym szczeliny. Przyjęto znane w litera-
turze płaskie rozkłady prędkości w przekroju poprzecznym szczeliny dla prze-
pływu laminarnego i turbulentnego będące funkcją średniej prędkości przepły-
wu w danym przekroju szczeliny wyznaczonej z modelu 1D. Autor publikacji 
[87] rozwiązując równanie energii metodą różnic skończonych przedstawił roz-
kłady temperatury w przekroju poprzecznym szczeliny. W celu dokładniejszego 
określenia  koncentracji fazy gazowej w szczelinie międzyelektrodowej została 
ona podzielona na strefy.  

Założono następujący rozkład stref [87]: 
− strefa 1; elektrolit z równomiernie rozłożonymi w przekroju poprzecznym 

szczeliny produktami roztworzonego metalu, 
− strefa 2; elektrolit z produktami roztworzonego metalu jak w strefie 1 oraz 

powstający na powierzchni katody wodór o stałej koncentracji. Zmienna wy-
sokość tej strefy jest wyliczana, 

− strefa 3; występuje w przypadku, gdy wysokość klina strefy 2 zetknie się 
z powierzchnią anody. 

Podobne podejście  modelowania przepływu elektrolitu oraz rozkład stref 
przedstawiono w pracach [68, 69, 75]. Zaprezentowano w nich oprogramowa-
nie symulujące obróbkę ECM, jak również wyniki modelowania matematycz-
nego rozkładu grubości szczeliny międzyelektrodowej oraz rozkładu przyrostu 
temperatury w różnych przekrojach poprzecznych od wlotu elektrolitu. Zagad-
nienie rozwiązano metodą różnic skończonych. Opisane w tych pracach bar-
dziej uściślone modele matematyczne w porównaniu z wcześniej prezentowa-
nymi pozwoliły uzyskiwać dokładniejsze wyniki modelowania procesu  ECM.  
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Dwuwymiarowy model przepływu elektrolitu w szczelinie międzyelektro-
dowej został zaprezentowany w publikacjach [36, 61, 155, 63]. Założono, że 
elektrolit jest nieściśliwą mieszaniną cieczy i gazu. Wprowadzono prostokątny 
krzywoliniowy układ współrzędnych związany z powierzchnią katody, gdzie 
trzecia współrzędna z jest normalna do tej powierzchni i określa grubość szcze-
liny międzyelektrodowej. W tym układzie powierzchnia anody jest definiowana 
jako funkcja wysokości szczeliny, zależna od współrzędnych x, y. Sformułowa-
no równania opisujące przepływ elektrolitu wynikające z zasady zachowania 
masy, pędu i energii dla każdej fazy osobno. Na podstawie teorii przepływu  
w wąskich kanałach założono, że ciśnienie elektrolitu jest stałe w przekroju 
poprzecznym szczeliny międzyelektrodowej. Przyjęto również niezmienność 
innych parametrów hydrodynamicznych w poprzek szczeliny. Układ równań 
rozwiązano metodą różnic skończonych wykorzystując schemat MacCormac. 
Uzyskano obraz przepływu elektrolitu między dwiema płaskimi elektrodami.  

W pracy [35] autor przeanalizował wpływ prędkości poślizgu między fa-
zami na rozkłady prędkości w szczelinie międzyelektrodowej, natomiast  
w opracowaniach [155, 156, 158] rozwiązano równania przepływu elektrolitu 
metodą Godunowa. W wyniku obliczeń otrzymano podobnie jak w [61] obraz 
stałych prędkości przepływu elektrolitu na rozpatrywanej płaszczyźnie. 

 W kolejnej bardzo obszernej pracy [157] dotyczącej teoretycznych pod-
staw autor wykorzystał metodę elementów brzegowych oraz metodę objętości 
skończonych  do rozwiązania bardzo złożonego problemu, jakim jest trójwy-
miarowa obróbka elektrochemiczna. Zostały opisane tutaj matematyczne mode-
le oraz metody analizy ewolucji dowolnych powierzchni trójwymiarowych, 
modele matematyczne procesów fizycznych i chemicznych, dzięki czemu moż-
na wyznaczyć pola prędkości roztwarzania elektrochemicznego. Wspomniana 
wcześniej metoda objętości skończonych wykorzystana została do wyznaczenia 
strumienia mieszaniny elektrolitu z gazem, energii oraz pędu. Pozwoliło to 
określić parametry hydrodynamiczne przepływu elektrolitu na rozpatrywanej 
powierzchni anody. W wyniku obliczeń otrzymano m. in. obraz stałych prędko-
ści przepływu elektrolitu na rozpatrywanej płaszczyźnie anody (rys. 2.4). 

Z omówionymi skrótowo zagadnieniami wiąże się dobór parametrów ob-
róbki, wyznaczenie podstawowych charakterystyk technologicznych ECM [85, 
131, 134], badania wpływu stężenia elektrolitów na przewodność [3, 25] oraz 
prace dotyczące zwiększenia dokładności obróbki. We wspomnianych pracach 
skoncentrowano się na modelowaniu matematycznym obróbki impulsowej 
(PECM) o mikrosekundowym czasie trwania impulsu [78, 128, 129]. Impulsy 
takie umożliwiają prowadzenie procesu przy mniejszych szczelinach międzye-
lektrodowych, co znacznie poprawia dokładność obróbki. Prezentowane modele 
matematyczne uwzględniają, dla wybranego przekroju szczeliny międzyelek-
trodowej, wpływ warunków hydrodynamicznych na proces. W przypadku mi-
krosekundowych impulsów roboczych sposób modelowania procesu zależy od 
przyjętego przez autorów parametru, tzw. liczby Strouhala. Wiąże ona ze sobą 
w postaci ilorazu charakterystyczną długość obrabianej powierzchni wzdłuż 



20 
 
przepływu elektrolitu z czasem impulsu i rozstrzyga czy można pominąć zjawi-
ska dynamiczne zachodzące w przepływie, czy nie. Zagadnienia analizowano 
na siatce numerycznej metodą różnic skończonych. 

 
a) 

 
 
b) 

 
Rys. 2.4.  Rozpatrywana płaszczyzna anody: a) kształt oraz dyskretyzacja, b) pola 

prędkości przepływu elektrolitu na płaszczyźnie obrabianej powierzchni dla 
różnych układów jego zasilania [157] 

Należy podkreślić, że kryterium w postaci liczby Strouhala można stoso-
wać w obróbce elektrochemicznej prądem stałym z nałożonym ruchem drgają-
cym na elektrodę roboczą. W tym przypadku analizie podlegać będzie długość 
obrabianej powierzchni wzdłuż przepływu elektrolitu z częstotliwością drgań 
elektrody.  

Jedną z metod podniesienia dokładności obróbki, obok stosowania prądu 
impulsowego, jest wprowadzenie drgań elektrody roboczej. Zmieniająca się 
periodycznie grubość SM pozwala na stosowanie mniejszych grubości SM 
w porównaniu z obróbką bez drgań, gdyż występujące okresowo większe gru-
bości SM  stwarzają dobre warunki wymiany elektrolitu i odprowadzenia pro-
duktów roztwarzania. Z analizy literatury wynika, że wprowadzenie drgań elek-
trody roboczej podnosi dokładność obróbki i jej niezawodność [4, 47, 67, 164]. 
W przypadku dużych częstotliwości drgań znaczenia zaczynają nabierać efekty 
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dynamiczne zachodzące w SM. Wywołanie drgań ultradźwiękowych powoduje 
zmianę charakterystyki układu elektrochemicznego: elektroda robocza − elek-
trolit − przedmiot obrabiany, powodując jednocześnie zmniejszenie spadku 
potencjału na anodzie i katodzie oraz zmianę obrabialności elektrochemicznej 
[136 − 138, 142, 152, 163].  

Do analizy ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego wykorzystano także 
sztuczne sieci neuronowe [117]. Autorzy tej pracy badania eksperymentalne 
obróbki różnych kształtów wykorzystali do nauki sztucznych sieci neurono-
wych. Dzięki temu przy zadanych parametrach obróbki z pominięciem rozwią-
zywania złożonych układów równań matematycznych przewidują kształt obro-
bionej powierzchni. 

Podsumowując należy podkreślić, że wiarygodne oszacowanie lokalnych 
przewodności elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej ma podstawowe 
znaczenie dla wyznaczenia ostatecznego kształtu elektrod. Wiąże się to z roz-
wiązaniem układu nieliniowych równań różniczkowych opisujących zjawiska 
fizykochemiczne zachodzące w szczelinie międzyelektrodowej o zadanej geo-
metrii. Do rozwiązania takiego układu równań stosuje się: 
− metodę różnic skończonych MRS [5, 8, 24, 69, 87, 146, 147, 150], 
− metodę elementów skończonych MES [5, 31, 45], 
− metodę objętości skończonych MOS [34, 42], 
− metodę elementów brzegowych BEM [24, 31, 62, 92, 119, 120, 145, 157], 
− transformację współrzędnych [38, 91, 123], 
− metodę małego parametru [91, 123], 
− metodę linearyzacji potencjału [17, 65, 86]. 

Cechą wspólną większości wymienionych metod jest dyskretyzacja. 
W przypadku MRS dotyczy ona wprost równań, w MES i MOS − obszaru cał-
kowania. Prowadzi to do zastąpienia równań różniczkowych równaniami różni-
cowymi (w przypadku MRS) lub równaniami wariacyjnymi (w przypadku 
MES). Ostatecznie do rozwiązania otrzymuje się układ równań algebraicznych. 
Istotą metody BEM jest sprowadzenie zadania brzegowego lub brzegowo po-
czątkowego, opisanego układem równań różniczkowych cząstkowych z odpo-
wiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi, do równoważnego układu 
równań całkowych, określonych tylko na brzegu rozpatrywanego obszaru. 
Skończona wymiarowa aproksymacja tych równań prowadzi również do układu 
równań algebraicznych. Główną zaletą tej metody jest zmniejszenie o jeden 
rząd wymiaru rozwiązywanego zagadnienia, dzięki czemu dyskretyzacji podle-
ga tylko powierzchnia obszaru w przypadku zagadnień przestrzennych lub 
brzegu w zagadnieniach płaskich. W ten sposób liczba danych potrzebnych do 
obliczeń komputerowych jest znacznie mniejsza niż w innych metodach. Wy-
mienione metody umożliwiają budowanie uniwersalnych algorytmów nume-
rycznych i programów komputerowych, pozwalających uwzględniać kształt 
elektrod, warunki brzegowe oraz różne typy nieliniowości równań różniczko-
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wych. Jednocześnie współczesna tendencja do szybkich działań innowacyjnych 
i częstego wprowadzania na rynek nowych produktów, spowodowała powsta-
wanie specjalistycznych modułów i niezależnych modelerów do projektowania 
obiektów opartych na modelowaniu swobodnych powierzchni krzywolinio-
wych, np. typu NURBS. Reprezentacja NURBS jest najbardziej uniwersalną 
formą reprezentowania krzywych i powierzchni we wszelkich zastosowaniach  
z dziedziny CAD-CAM czy grafiki komputerowej [58]. Matematyczny opis 
tych powierzchni jest skomplikowany, gdyż są to powierzchnie krzywoliniowe 
3D. Oprogramowanie do symulacji obróbki ECM powinno być zintegrowane  
z systemami CAD pozwalającymi na stworzenie modeli powierzchni roboczych 
elektrod i ich dyskretyzację. W pracach [24, 157] prezentujących takie podej-
ście  zakłada się niezmienność warunków i ośrodka między elektrodami, nato-
miast podstawą symulacji obróbki ECM jest wyznaczenie gęstości prądu i wy-
dajności procesu dla  każdego węzła siatki zdyskretyzowanej powierzchni 3D. 
Podejście takie tłumaczy zastosowanie prądu impulsowego umożliwiającego 
okresowe, przed każdym impulsem, doprowadzenie świeżego elektrolitu do 
szczeliny międzyelektrodowej. Najczęściej stosowaną metodą w takim podej-
ściu jest metoda BEM. 

W przypadku obróbki powierzchni o geometrii 3D prądem ciągłym nie-
zbędne jest wyznaczenie wpływu hydrodynamiki przepływu, temperatury  
i udziału gazu na przewodność elektrolitu. Wprowadzenie drgań elektrody ro-
boczej dodatkowo zmienia warunki w SM, chociażby poprzez wpływ dodatko-
wych składowych prędkości przepływu elektrolitu w pobliżu drgającej ścianki 
na temperaturę elektrolitu. Powoduje to znaczne odchyłki temperatur lokalnych 
od uśrednionych liczonych wzdłuż grubości SM. Z tych względów w rozprawie 
przy założeniu złożonego ruchu translacyjnego elektrod analizę obróbki po-
wierzchni kształtowych 3D, w tym również przepływu elektrolitu, prowadzono 
wzdłuż grubości SM. Stwarza to określone problemy w modelowaniu procesów 
zachodzących w obróbce elektrochemicznej (ECM), szczególnie związanych  
z dyskretyzacją elektrod i SM oraz wyborem przekrojów, wzdłuż których pro-
wadzone będą obliczenia. Należy jednak podkreślić, że dokładna analiza wa-
runków panujących wzdłuż grubości SM może być podstawą do modyfikacji 
parametrów procesu w trakcie trwania symulacji [115]. Pozwala to między in-
nymi uniknąć wystąpienia stanów krytycznych w obróbce ECM. 

Zagadnieniom symulacji komputerowej procesu ECM umożliwiającej 
wspomaganie projektowania technologii obróbki ECM poświęcone są m. in. 
prace [41, 43, 54, 74, 93, 100, 102, 103, 113, 114, 125, 145, 160, 165]. 

Podsumowując analizę literatury można stwierdzić, że liczba publikacji 
bezpośrednio dotyczących przedmiotu rozprawy jest niewielka. Dostępne prace 
ujmują zagadnienie fragmentarycznie, najczęściej nie uwzględniają w przypad-
ku 3D ECM hydrodynamiki przepływu elektrolitu w obliczeniach. 
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2.2. Wnioski z przeglądu literatury 

Przeprowadzone studium literaturowe pozwala na ocenę stanu wiedzy do-
tyczącej modelowania matematycznego obróbki elektrochemicznej, co jest pod-
stawą do tworzenia programów symulujących tę obróbkę. Upoważnia także do 
sformułowania poniższych wniosków: 
1. Kontynuowanie badań obróbki ECM, zwłaszcza z elektrodą drgającą jest 

uzasadnione względami technicznymi i ekonomicznymi. 
2. Zapewnienie odpowiednich warunków przepływu elektrolitu w szczelinie 

międzyelektrodowej jest podstawowym warunkiem poprawnego przebiegu 
procesu obróbki elektrochemicznej, umożliwiającym osiągnięcie dobrej ja-
kości powierzchni i dokładności wymiarowej obrobionej powierzchni. 

3. Stosowanie tzw. modelu idealnego obróbki ECM pozwala otrzymać zadawa-
lające rozwiązania dotyczące ewolucji kształtu powierzchni krzywolinio-
wych, ale tylko przy zastosowaniu prądu impulsowego. 

4. Złożony obraz przepływu elektrolitu, dla których wartość stosunku wysoko-
ści do jej długości jest wartością małą, wymaga uwzględnienia zmian wła-
sności fizycznych elektrolitu, pól prędkości i ciśnień zarówno wzdłuż, jak  
i w poprzek szczeliny międzyelektrodowej.  

5. Dokładność modelowania procesu roztwarzania elektrochemicznego prądem 
ciągłym w dużym stopniu zależy od możliwości rozwiązania zagadnienia 
przepływu wielofazowego przez szczelinę międzyelektrodową. Charakter 
zjawisk zachodzących w szczelinie międzyelektrodowej powoduje, że roz-
wiązanie równań przepływu odbywa się ze znacznymi uproszczeniami doty-
czącymi rodzaju przepływu, rozkładu fazy gazowej i rozkładu temperatury. 

6. Duża liczba czynników wpływających, sterujących i zakłócających proces 
oraz złożony charakter ich powiązań powoduje, że obecny stan nauki nie 
umożliwia stworzenia ogólnej teorii uwzględniającej w pełni rzeczywiste 
warunki panujące w szczelinie podczas obróbki.  

7. Brak czytelnego obrazu wpływu złożonego ruchu drgającego na własności 
fizyczne elektrolitu oraz hydrodynamikę przepływu uzasadnia podjęcie prac 
nad symulacją komputerową procesu ECM elektrodą roboczą o złożonym ru-
chu translacyjnym, umożliwiając poznanie warunków panujących w szczelinie 
międzyelektrodowej, zwłaszcza dla powierzchni krzywoliniowych. 

8. Stan wiedzy o wpływie złożonych drgań elektrody na proces roztwarzania 
elektrochemicznego jest ograniczony, co wymaga dalszych badań. 

9. Mimo nielicznych publikacji dotyczących procesu obróbki elektrochemicz-
nej z drgającą ER można stwierdzić, że drgania elektrody roboczej przyczy-
niają się do okresowego szybszego odprowadzania produktów i ciepła ze 
szczeliny międzyelektrodowej. Powoduje to wzrost niezawodności obróbki, 
umożliwia okresową obróbkę z mniejszymi szczelinami oraz zwykle popra-
wia dokładność odwzorowania i chropowatości powierzchni. 
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10. Badania teoretyczne i doświadczalne procesu obróbki ECM powierzchni 

krzywoliniowych elektrodą roboczą o złożonym ruchu translacyjnym nie 
były jeszcze prezentowane w literaturze. 

2.3. Cel, teza i zakres pracy 

Rozprawa dotyczy obróbki elektrochemicznej, w której krzywoliniowa 
powierzchnia (3D) elektrody roboczej wykonuje złożony ruch translacyjny  
o zadanych wartościach amplitud i częstości. 

Celami pracy są opracowanie modelu teoretycznego oraz programu do sy-
mulacji komputerowej procesu obróbki elektrochemicznej powierzchni krzywo-
liniowych elektrodą roboczą o złożonym ruchu translacyjnym oraz udowodnie-
nie poniżej sformułowanej tezy naukowej. 

Sposób synchronizacji złożonego ruchu translacyjnego elektrody robo-
czej ma istotny wpływ na proces obróbki elektrochemicznej. 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga zrealizowania następujących za-
dań: 
− opracowania modelu matematycznego i numerycznego procesu obróbki 

roztwarzania elektrochemicznego powierzchni krzywoliniowych (3D), 
− opracowania algorytmów komputerowych będących podstawą  symulacji 

procesu obróbki ECM, 
− przeprowadzenia badań teoretycznych procesu obróbki ECM przy różnych 

parametrach synchronizacji drgań elektrody, 
− przeprowadzenia badań doświadczalnych weryfikujących dokładność obli-

czeń modelu matematycznego. 

Rozwiązanie powyższych zadań wymagało analizy warunków fizycznych 
procesu kształtowania jako podstawy do budowy jego modelu matematycznego. 
Powyższą analizę przeprowadzono w rozdziale 3. Opierając się na zasadach 
zachowania masy, pędu i energii sformułowano równania ruchu elektrolitu 
w szczelinie międzyelektrodowej. Przyjęto, że ruch translacyjny elektrody ro-
boczej będzie miał charakter ruchu drgającego. Do wyznaczenia ewolucji 
kształtu przedmiotu obrabianego wykorzystano równanie różniczkowe, opisują-
ce zmianę kształtu powierzchni obrabianej wskutek roztwarzania anodowego. 

W rozdziale 4 omówiono sposób dyskretyzacji czasu i przestrzeni w celu 
rozwiązania sformułowanych równań różniczkowych cząstkowych. W rozdziale 
5 przedstawiono algorytmy komputerowe procesu będące podstawą tworzenia 
programu symulującego obróbkę, który pozwolił przeprowadzić badania teore-
tyczne procesu przy różnych parametrach synchronizacji drgań elektrody 
(rozdz. 6). W rozdziale 6 omówiono także: wyniki oraz przykłady zastosowania 
programu symulującego obróbkę do programowania kształtu elektrody roboczej 
i opracowany moduł sterowania adaptacyjnego procesem m. in. zwiększający 
niezawodność obróbki. 
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W rozdziale 7 poświęconym badaniom weryfikującym dokładność obli-
czeń modelu matematycznego, przedstawiono budowę i zasadę działania sta-
nowiska badawczego, zaprojektowanego i wykonanego dla realizacji badań 
przy wywołanym złożonym ruch translacyjnym ER oraz wyniki badań i ich 
interpretację. 

Całość pracy kończą wnioski sformułowane na podstawie rozważań  teore-
tycznych i badań doświadczalnych (rozdz. 8).  

 
 



 
 
 
 
3. MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU 

OBRÓBKI ECM 

3.1. Wprowadzenie 

Drążenie elektrochemiczne elektrodą roboczą kształtową jest dzisiaj jedną 
z podstawowych operacji technologii elektrochemicznej części maszyn i urzą-
dzeń [90, 154]. 

W procesie ciągłym elektroda robocza wykonuje najczęściej ruch postępowy 
w kierunku powierzchni obrabianej. Do szczeliny międzyelektrodowej podawany 
jest z dużą prędkością elektrolit, powodując odprowadzanie z przestrzeni między-
elektrodowej produkty roztwarzania oraz depolaryzację hydrodynamiczną elek-
trod. Głównie są to cząsteczki wodoru oraz jony roztworzonego metalu. W takich 
warunkach powstaje przepływ wielofazowy w ogólności trójwymiarowy. 

Parametry hydrodynamiczne przepływu oraz własności fizyczne ośrodka 
decydują o procesach wymiany masy, pędu i energii w szczelinie międzyelek-
trodowej. Prawidłowo dobrane zapobiegają powstawaniu stref kawitacji, prze-
pływu krytycznego, cyrkulacji, nadmiernemu wzrostowi temperatury elektrolitu 
i koncentracji objętościowej fazy gazowej [135]. 

Projektując proces technologiczny drążenia należy wyróżnić następujące 
zadania [17]: 
− dobór warunków procesu ECM (skład elektrolitu, parametry obróbki, wy-

mogi technologiczne),  
− projektowanie elektrody roboczej (wyznaczenie geometrii narzędzia),  
− analiza dokładności obróbki. 

Należy zaznaczyć, że wymienione zadania są wzajemnie ściśle sprzężone, 
a rozwiązanie ich związane jest z wyznaczeniem ewolucji kształtu powierzchni 
obrabianej, tj. anody w czasie [16, 41, 71, 116, 140]. 

Dobór warunków procesu ECM dotyczy [66, 139]: 
− materiału oraz rodzaju półwyrobu (wymiary określające naddatki, kształt), 
− wymagań dokładności, 
− wymagań jakości warstwy wierzchniej, 
− wymagań techniczno-ekonomicznych (pracochłonność, koszt, energochłon-

ność), 
− wymagań odnośnie typu obrabiarki (rodzaju drążarki, prądu roboczego, zakre-

su regulacji natężenia i napięcia elektrycznego, ciśnienia przepływu elektroli-
tu, regulacji wydajności, zakresu prędkości posuwu, wielkości komory robo-
czej, rodzaju sterowania, regulacji temperatury, sztywności obrabiarki itp.), 
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− wyboru elektrolitu, 
− doboru parametrów obróbki. 

Projektowanie elektrody roboczej dotyczy: 
− wyznaczenia profilu części roboczej, 
− rozmieszczenia wlotów, wylotów elektrolitu z przestrzeni międzyelektrodo-

wej, 
− konstrukcji elektrody (np. składana, jednolita), 
− warunków technicznych (materiał, dokładność, chropowatość powierzchni). 

Istotnym jest również określenie czy kształt końcowy przedmiotu obrobio-
nego uzyskuje się w stanie ustalonym, czy przejściowym [97 − 99, 145, 148, 
160]. 

Poszukiwanie właściwego kształtu elektrody roboczej wiąże się z koniecz-
nością wyznaczenia warunków fizykochemicznych, występujących w prze-
strzeni międzyelektrodowej. Warunki te zależą od parametrów obróbki ECM. 

Dlatego też, projektowanie narzędzi (elektrody roboczej) związane jest  
z aktywną kontrolą kryteriów ograniczających warunki ECM. Jeśli przyjęte 
warunki nie dają właściwego efektu końcowego, przeprowadza się korektę 
przyjętych wielkości parametrów ECM (napięcia roboczego, ciśnienia, ruchu 
posuwowego itp.). 

Z projektowaniem elektrody wiąże się analiza dokładności kształtowania 
elektrochemicznego, która obejmuje: 
− wyznaczenie wpływu głównych czynników na niedokładność kształtową  

i wymiarową, 
− wyznaczenie dopuszczalnych zmian parametrów (tolerancji parametrów 

ECM). 

 Wymienione procesy mają istotny wpływ na prędkość roztwarzania elek-
trochemicznego oraz  właściwości użytkowe  obrabianej powierzchni [73, 76, 
77, 110]. 

3.2. Cel modelowania matematycznego 

Celem modelowania jest matematyczny opis procesu pozwalający wyznaczyć: 
− powiązania kształtów powierzchni elektrody roboczej i przedmiotu obrobio-

nego, 
− warunki panujące w szczelinie międzyelektrodowej, 
− podstawowe charakterystyki procesu ECM z elektrodą drgającą. 

Model matematyczny najczęściej opisuje obiekt za pomocą liczb, funkcji 
lub układów równań. Ogniwem przejściowym od obiektu rzeczywistego do 
modelu matematycznego jest model fizyczny, który powstaje w wyniku ideali-
zacji, schematyzacji i uproszczeń modelu badanego (rys. 3.1). 
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Rys. 3.1. Algorytm modelowania matematycznego 

Najczęściej głównym zadaniem rozwiązywanym wykorzystując modele 
matematyczne w obróbce ECM, jest poszukiwanie kształtu anody po dowolnym 
czasie obróbki t, obrabianej zadaną katodą w założonych warunkach procesu 
lub zagadnienie odwrotne, tzn.: zaprojektowanie elektrody roboczej w celu 
otrzymania żądanego kształtu. W obu przypadkach konieczne jest wyznaczenie 
rozkładu grubości szczeliny międzyelektrodowej w chwili zakończenia obróbki. 

Wyznaczenie warunków panujących w obszarze obróbki sprowadza się 
głównie do opisania: 
− rozkładu prędkości przepływu elektrolitu ,  odpowiednio wzdłuż i w po-

przek szczeliny międzyelektrodowej, 
− rozkładu ciśnień statycznych , 
− rozkładu koncentracji objętościowej fazy gazowej , 
− zmian konduktywności elektrycznej, 
− rozkładu temperatury elektrolitu  w szczelinie międzyelektrodowej. 

Przedstawione powyżej cele stanowią podstawę do tworzenia oprogramo-
wania komputerowego pozwalającego, po pozytywnej weryfikacji doświad-
czalnej, na dokonywanie szybkich analiz procesu, dobór parametrów obróbki 
przy znacznym zredukowaniu kosztów badań doświadczalnych. 

3.3. Obróbka ECM powierzchni kształtowych 
Modelowanie matematyczne polega na wyznaczeniu, dla zadanych warun-

ków procesu obróbki ECM oraz czasu obróbki, kształtu powierzchni obrabianej, 
zmian grubości szczeliny międzyelektrodowej oraz rozkładów warunków fizy-
kochemicznych panujących w obszarze obróbki, takich jak: rozkład ciśnienia 
statycznego, prędkości przepływu elektrolitu, temperatury i koncentracji objęto-
ściowej fazy gazowej [68, 69, 83, 107-109].  
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Zadane warunki obróbki ECM określone są:  
− zbiorem własności fizycznych związanych z: elektrodą roboczą, elektroli-

tem, przedmiotem obrabianym, 
− parametrami procesu. 

Oznacza to, że znane są: 
− geometria EP (katody), 
− początkowe położenie ER względem PO, 
− początkowy kształt PO (anody), 
− materiał elektrod (skład chemiczny), 
− położenie i geometria wlotu elektrolitu, 
− rodzaj elektrolitu (skład chemiczny) i jego własności fizyczne: 

−   − konduktywność właściwa elektrolitu na wlocie, 
−  − temperatura elektrolitu na wlocie, 
−  − temperaturowy współczynnik przewodności elektrycznej elektrolitu, 
−   − współczynnik dyfuzyjności termicznej elektrolitu dla przepływu 

  laminarnego   =  , 

gdzie   − współczynnik przewodnictwa cieplnego, 
−  − współczynnik dyfuzyjności termicznej elektrolitu, gdy przepływ 

  jest turbulentny, 
−  − gęstość elektrolitu, 
−  − gęstość wodoru, 
−  − ciepło właściwe elektrolitu, 
−  − lepkość dynamiczna elektrolitu, 
−  − lepkość kinematyczna, 

− parametry obróbki: 
−  − prędkość ruchu posuwowego ER, 
−   − napięcie robocze między elektrodami, 
−   − ciśnienie elektrolitu na wlocie do szczeliny międzyelektrodowej, 
−   − ciśnienie elektrolitu na wylocie ze szczeliny, 
−   − stały strumień objętości, 
− ,  − amplituda i prędkość kątowa drgań poprzecznych ER, 
− ,  − amplituda i prędkość kątowa drgań wzdłużnych ER, 

− charakterystyka układu elektrochemicznego: katoda-elektrolit- anoda 
−    − współczynnik obrabialności elektrochemicznej, 
− ,  − polaryzacja elektrod. 

Wartości  oraz  zależą nie tylko od rodzaju stosowanego elektrolitu, 
lecz również warunków roztwarzania takich, jak gęstość prądu, temperatura 
elektrolitu oraz  średnia prędkość przepływu elektrolitu,  czyli = ( , , ) 
i − = ( , , ). Złożoność zjawisk zachodzących w czasie ECM po-
woduje, że na podstawie obecnego stanu wiedzy niemożliwe jest prognozowa-
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nie cech danego układu materiał-elektrolit. Niemożliwe jest również teoretycz-
ne wyznaczenie zależności ( , , ) oraz krzywych polaryzacyjnych dla 
konkretnych warunków ECM [16, 90]. Powyższe charakterystyki można wy-
znaczyć jedynie metodami doświadczalnymi. Badania te są przedmiotem licz-
nych publikacji [15, 48, 49, 59]. W niektórych układach materiał-elektrolit, 
nawet przy znacznych gęstościach prądu, polaryzacja elektrod może być opisa-
na równaniem Tafela: 
  , = , + , 	 ,   (3.1) 
 

Równanie to dotyczy zwłaszcza procesu katodowego, gdzie jest ścisłe 
w szerokim przedziale:  = 10 ÷ 10  Acm-2 [56, 151], przy czym współ-
czynnik = 0,11 ÷ 0,12 V, w przeciwieństwie do , nie zależy od materiału 
i  elektrolitu  oraz  prędkości elektrolitu.  

3.4. Założenia do modelu matematycznego 

Model matematyczny procesu obróbki elektrochemicznej ECM powierzchni 
kształtowych oparty jest na następujących założeniach: 
− w szczelinie międzyelektrodowej na całej długości wyróżnia się strefę dwu-

fazową,  
− w obliczeniach rozkładu gęstości prądu j ekstrapoluje się prawo Ohma na 

całą grubość szczeliny h, a wpływ kinetyki procesów elektrodowych 
uwzględnia się przez wprowadzenie sumarycznej polaryzacji = −  
do warunków brzegowych, przy czym zakłada się, że ( ) określona jest 
równaniem Tafela (3.1) przyjmując = 0,7 V dla katody wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub = 0,8 V dla katody miedzianej oraz = 0,11 V [66, 
94]. ( , ) określana jest natomiast z rodziny krzywych polaryzacyjnych 
wyznaczonych dla danego elektrolitu i materiału elektrod oraz prędkości prze-
pływu elektrolitu [48, 59]. Obliczenia prowadzone są kolejnych etapach: 
− w I przybliżeniu wyznacza się gęstość prądu na elektrodach zakładając 

stały potencjał dla anody, 
− w II przybliżeniu koryguje się i uzmiennia potencjał dla anody, w zależ-

ności od wyznaczonych gęstości prądu i prędkości przepływu elektrolitu  
na podstawie krzywych polaryzacyjnych. Z tych względów dla potrzeb 
ECM celowe jest przedstawienie krzywych polaryzacyjnych w układzie 
współrzędnych odwróconych, tzn. przy aproksymacji krzywych zmienną 
zależną powinien być potencjał anody, a niezależną gęstość prądu, 

− obliczenia prowadzi się w systemie iteracyjnym, aż do osiągnięcia przy-
jętego kryterium dokładności obliczeń, np.: ( ) − ( ) < , 
gdzie  - numer iteracji, 

− pomija się fazę produktów roztworzonego metalu, 
− zaniedbuje się ciepło powstające w wyniku dyssypacji energii mechanicznej 

podczas przepływu, 
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− pomija się ciepło powstające w wyniku reakcji chemicznych i elektroche-
micznych, 

− pomija się wydzielanie tlenu na anodzie, 
− pomija się współczynniki strat lokalnych na wlocie i wylocie ze szczeliny ME, 
− zakłada się stałą wydajność prądową dla wodoru, 
− dla danego zestawu: metal obrabiany − elektrolit − elektroda robocza przyj-

muje się współczynnik obrabialności elektrochemicznej = ( ) z badań 
doświadczalnych, 

− w obliczeniach parametrów hydrodynamicznych zakłada się przepływ dwu-
fazowy, dwuwymiarowy, homogeniczny, opisany równaniami wynikającymi 
z zasady zachowania masy, pędu i energii, 

− przyjmuje się równość temperatury i ciśnienia gazu w pęcherzykach z tem-
peraturą i ciśnieniem elektrolitu,  

− zakłada się, że własności fizyczne mieszaniny opisane są zależnościami: 
− zastępcza gęstość elektrolitu = (1 − ), (3.2) 
 gdzie  - gęstość elektrolitu, 
− zastępcza gęstość wodoru = , (3.3) 

gdzie  - gęstość wodoru, 
− zastępcza gęstość mieszaniny = +  

ponieważ ≪  stąd ( / ) ≪ 1 zatem = (1 − ) = ,  
− dynamiczny współczynnik lepkości mieszaniny 
 = (1 + ) ( ) (3.4) 
− konduktywność mieszaniny wg Bruggemana [90] 
 = (1 − ) , 1 + ( ( , ) − ) , (3.5) 
− współczynnik przewodnictwa cieplnego mieszaniny = (1 − ) (3.6) 
− zakłada się liniowy rozkład potencjału pola elektrycznego w poprzek 

szczeliny międzyelektrodowej, pomijając zakłócenia pola w pobliżu kra-
wędzi elektrod. W tym przypadku rozkład potencjału jest równy [64]: 

 ( ) ≅  (3.7) 
gdzie: = − ( − ) − spadek potencjału w elektrolicie, 
n  − odległość danego punktu od elektrody roboczej,  

 − odległość między elektrodami wzdłuż kierunku normalnego. 
Wartość gradientu potencjału w dowolnym punkcie  anody wynosi [64]: 
 

 = ∇ | =  (3.8) 
 

Oszacowanie dokładności określonego w ten sposób gradientu przeprowa-
dzono w pracy [64], wyznaczając wartość błędu względnego jako:  

 ≅ = + + +   (3.9) 
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gdzie (rys. 3.2): 
  − odległość między elektrodami w kierunku normalnym do anody w punkcie , 
 − promień krzywizny anody w rozpatrywanym punkcie, 
 − promień krzywizny katody w rozpatrywanym punkcie, 

 − kąt między normalnymi. 
 

 
Rys. 3.2. Wymiary charakterystyczne geometrii SM [64] 

Na rysunku 3.3 przedstawiono błąd gradientu potencjału przy jego lineary-
zacji wyliczony dla kilku typowych przypadków elektrod, dla których znane są 
rozwiązania równania Laplace’a [64]. Wynika  z  nich, że  błąd nie przekroczy 
5% w przypadku elektrod nierównoległych przy ∗ < 30 , dla elektrod walco-
wych współśrodkowych i sferycznych przy / < 0,1. 
 

a) b) 

 
 

Rys. 3.3.  Błąd gradientu potencjału przy jego linearyzacji: a) elektrody płaskie, 
b) elektrody sferyczne i walcowe [64] 

 
Poza wymienionymi założeniami wprowadzono inne, które omówiono  

w trakcie modelowania.  
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3.5. Równanie opisujące zmianę kształtu powierzchni 
obrabianej 

Ogólne równanie różniczkowe opisujące zmianę kształtu powierzchni ob-
rabianej wskutek roztwarzania anodowego zgodnie z teorią roztwarzania ECM 
ma postać [66]:  
  + ∇ = 0  (3.10) 
 

z warunkiem początkowym ( , , 0) =   
gdzie:  = ( , , ) − rozkład gęstości prądu na powierzchni obrabianej, 

 − współczynnik obrabialności elektrochemicznej równy ob-
jętości roztworzonego materiału przy przepływie jednost-
kowego ładunku elektrycznego, ( , 0) = 0   − równanie opisujące wyjściową powierzchnię obrabianą, ( , ) = 0  − równanie opisujące powierzchnię anody w chwili t. 

 
Gęstość prądu opisuje różniczkowe prawo Ohma [74]:  
 

  = − 	∇ |  (3.11) 
 

We współrzędnych prostokątnych (rys. 3.4) zależność na prędkość prze-
mieszczania się punktów powierzchni anody, określonej w sposób jawny  = ( , , ), wzdłuż osi y przyjmuje postać:  

 

 = = 	( , ) (3.12) 
 

gdzie cosinus kierunkowy cos	( , ) wynosi:  
 

 	( , ) = 1 + +  (3.13) 
 

 
Rys. 3.4. Schemat obróbki elektrochemicznej 
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Prędkość vn wynikająca z nierównomierności prędkości roztwarzania ano-
dowego na podstawie prawa Faradaya jest równa:  

  

 =  (3.14) 
 

Uwzględniając w zależności (3.12) równania (3.11, 3.13), równanie róż-
niczkowe cząstkowe opisujące zmianę kształtu powierzchni obrabianej przyj-
muje postać:  
 

  = 	∇ | 1 + +  (3.15) 
 

W przypadku, gdy początkowy kształt PO znacznie różni się od końcowe-
go, a więc od kształtu ER, celowe jest prowadzenie modelowania w dwóch 
fazach [69]. W pierwszej początkowej fazie drążenia można pominąć wpływ 
zmian konduktywności elektrolitu, co pozwala wyznaczyć rozkład gęstości 
prądu na anodzie z prawa Ohma w postaci różniczkowej (3.11).  

W obszarze obróbki pole elektryczne jest quasi-stacjonarne i bezźródłowe 
[66], w którym czas spełnia rolę parametru, stąd rozkład potencjału  opisuje 
równanie:  

 ∇( 	∇ ) = 0 (3.16) 
 

przy warunkach brzegowych: 
na elektrodzie roboczej 
 

 = ( , ) + sin + , sin( ) + , 
 ( ) = 0, 

na anodzie 

   = ( , , );  ( ) = − , 

na powierzchniach izolowanych = 0, 

gdzie:   − spadek potencjału w warstwach przyelektrodowych. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi liniowego rozkładu poten-
cjału pola elektrycznego, wzdłuż normalnych do powierzchni ER, gęstość prądu 
na anodzie będzie równa: 

 =   (3.17) 
 

gdzie: ℎ  jest najmniejszą odległością danego punktu  anody do po-
wierzchni ER 

Uwzględniając w równaniu (3.15) powyższe założenia oraz wyznaczając 
odległość ℎ , proces kształtowania ECM w początkowej fazie opisany jest 
następującym układem równań: 
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 = 	 1 + +  
 

 ( = 0) = ( , )  (3.18) 
 

 ℎ = ( − ) + ( − ) + − ( , )  
 

gdzie: , , ( , ) − współrzędne punktów ER, zmieniające się przy poszu-
kiwaniu odległości ℎ . 

Zakończenie pierwszej fazy symulacji przypada na ten moment drążenia, 
gdy kształt anody staje się zbliżony do kształtu ER. Powstaje wąska szczelina 
międzyelektrodowa o zmiennej grubości, w której warunki fizyczne procesu 
znacznie różnią się od początkowych.  

Kryterium rozpoczęcia drugiej fazy symulacji można zdefiniować jako 
[69]: 

 ℎ =   (3.19) 
gdzie: 
 = ( ) ( ) (3.20) 

 − gęstość prądu, przy której  jest najwyższe, 
  − współczynnik warunkujący moment zakończenia pierwszej fazy  

i przyjmowany na podstawie eksperymentów numerycznych, przy 
czym > 1. 

W drugiej fazie symulacji ECM, ze względu na jej dokładność, niezbędne 
jest uwzględnienie w możliwie największym stopniu, rzeczywistych warunków 
fizycznych panujących w SM. Pozwoli to na dokładniejsze wyznaczenie roz-
kładu gęstości prądu na anodzie.  

Przy przyjętych założeniach do modelu matematycznego gęstość prądu na 
anodzie wyraża się następująco [66]:  

 

 =   (3.21) 
gdzie: ℎ −  najmniejsza odległość danego punktu  na PO od powierzchni 

ER (rys. 3.3) opisanej zależnością:  
 

  = ( , ) + sin + , sin( ) +  (3.22) 
 

Funkcja 	opisuje wpływ zmiany konduktywności w szczelinie między-
elektrodowej i wyznacza się z bilansu spadku napięcia wzdłuż drogi ℎ [66, 68]. 
Można więc przyjąć, że jej wartość w dużym stopniu zależy od rozkładu kon-
centracji fazy gazowej w SM. Dla dokładniejszego wyznaczenia funkcji  
w pracach [69, 87] przyjęto podział SM na trzy strefy (rys. 3.5), w których 
funkcja  określona jest zależnością: 
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− strefa 1 

  = ( )  (3.23) 
 

elektrolit traktowany jest w tym przypadku jako jednofazowa ciecz, 
− strefa 2 

  = ( ) + ( ) ( )  (3.24) 
 

elektrolit traktowany jest tutaj jako mieszanina elektrolitu i pęcherzyków 
gazu o grubości ℎ < ℎ	 określonej zależnością: 

 

 ℎ = ℎ  (3.25) 
 

gdzie  − średnia stała koncentracja objętościowa gazu (wodoru), 
 

− strefa 3 

 = ( ) ( )   (3.26) 
 

elektrolit o zmiennej koncentracji gazu na długości szczeliny i stałej 
w przekroju poprzecznym. 

 

 
Rys. 3.5. Rozkład stref w przekroju szczeliny międzyelektrodowej 

Ostatecznie prędkość przemieszczania się punktów anody opisuje zależ-
ność:  

 = 	 1 + +  (3.27) 
 

z warunkiem początkowym:  = ( , )  dla  = 0 
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Dla zamknięcia układu równań (3.18, 3.21 − 3.26) konieczne jest wyzna-
czenie przyrostów temperatury Δ = −  oraz rozkład koncentracji fazy 
gazowej . Wymaga to określenia rozkładów ciśnienia i prędkości w krzywoli-
niowej szczelinie międzyelektrodowej. 

3.6. Modelowanie matematyczne przepływu elektrolitu  
w procesie ECM powierzchni kształtowych 

3.6.1. Równania ruchu mieszaniny  

Układ równań opisujący dwuwymiarowy przepływ mieszaniny elektrolitu  
i wodoru w szczelinie międzyelektrodowej (rys. 3.6) wynika z zasad zachowa-
nia masy i pędu [106]. 
 

 
Rys. 3.6. Obszar przepływu elektrolitu w SM   

Równania wynikające z zasady zachowania masy, odpowiednio dla elek-
trolitu (cieczy) oraz wodoru (gazu), są następujące:  

 

  + ∇ = 0  (3.28) 
 

 + ∇ = ℎ  (3.29) 
gdzie:  = (1 − )  − zastępcza gęstość elektrolitu, = 0 − zastępcza gęstość wodoru, 

 − wektor prędkości przepływu elektrolitu, 
  − wektor prędkości przepływu wodoru, 

 − równoważnik elektrochemiczny wodoru, 
 − wydajność prądowa roztwarzania, 

 − koncentracja objętościowa fazy gazowej. 
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Równania wynikające z zasady zachowania pędu odpowiednio dla elektro-
litu oraz wodoru przyjmują postać:  
 

 + ∇ = −∇ + ∆   (3.30) 
 

 + ∇ = −∇ + ∆    (3.31) 
gdzie: ,  − odpowiednio ciśnienie elektrolitu i wodoru, 

 − dynamiczny współczynnik lepkości. 
 

Równanie wynikające z zasady zachowania energii można zapisać jako: 
  

 + (∇ ) = ∇( Δ ) +  (3.32)  
gdzie: 

 − temperatura elektrolitu, 
 − współczynnik przewodnictwa cieplnego, =  − ciepło Joule’a,  =  − gęstość prądu,  

  − różnica potencjałów. 

Do obliczeń przepływu elektrolitu w SM wprowadza się krzywoliniowy 
ortogonalny układ współrzędnych, dla którego osie układu współrzędnych ,  
leżą na zadanej powierzchni, a oś  pokrywa się z jej normalną w danym punk-
cie (rys. 3.7). Współczynniki Lame’go dla takiego układu współrzędnych są 
następujące: 

 = 1 +  , = 1, = 1 +   (3.33) 

gdzie: ,  − promienie krzywizny powierzchni zakrzywionej. 
 

 
Rys. 3.7. Obszar przepływu elektrolitu w SM − krzywoliniowy układ współrzędnych  
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Korzystając z ogólnych formuł dla poszczególnych operacji wektorowych 
równania (3.28 ÷ 3.32) w krzywoliniowym  układzie  są następujące:  

− równania ciągłości przepływu dla elektrolitu i wodoru:  
 

 ( ) + ( ) + + ( ) = 0 (3.34) 
 

 ( ) + ( ) + + ( ) = ℎ  (3.35) 

− równania pędu dla elektrolitu i wodoru: 

 + + + = − + Δ  (3.36) 
 

 + + + = − + Δ  (3.37) 
 

 + + + = − + Δ  (3.38) 
 

 + + + = − + Δ  (3.39) 
 

 + + + = − + Δ  (3.40) 
 

 + + + = − + Δ  (3.41) 

 ∆= + +  (3.42) 

− równanie energii dla mieszaniny: 
 + + + = ++ +  (3.43) 

 

Zakładając dwuwymiarowy przepływ dwufazowy równania (3.34 ÷ 3.43) 
przyjmują postać:  

 

 ( ) + ( ) + = 0 (3.44) 
 

 ( ) + ( ) + = ℎ  (3.45) 
 

 + + = − + Δ  (3.46) 
 

 + + = − + Δ  (3.47) 
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 + + = − + Δ  (3.48) 
 

 + + = − + Δ  (3.49) 

w tym przypadku ∆= +  (3.50) 

 + + = ( + ) + ( + ) +  (3.51) 
 

Dla rozwiązania przedstawionego układu równań (3.44 ÷ 3.51) wprowa-
dzono następujące założenia:  

− przepływ elektrolitu jest ustalony, dwuwymiarowy, homogeniczny - = ,  
− ciśnienia = = , 
− objętościowa koncentracja fazy gazowej = ( ), 
− grubość szczeliny jest mała w porównaniu z długością szczeliny mię-

dzyelektrodowej (ℎ ≪  ), 
− układ zasilany jest stałym natężeniem przepływu . 

 

W przypadku modelowania przepływu elektrolitu w SM z drgającą ER, za-
silanie stałym strumieniem objętości =  uwzględnia w warunkach usta-
lonego przepływu  pulsację ciśnienia w szczelinie [101].  

Dodając równania ruchu obu faz  stronami oraz pomijając człony zawiera-
jące ρH/ρe jako pomijalnie małe, układ równań ruchu mieszaniny (3.44 ÷ 3.49) 
w krzywoliniowym układzie współrzędnych ,  związanym z anodą (rys. 3.7) 
jest następujący:  

 

( ) + = 0  (3.52) 
 

 

 

( ) + = ℎ   (3.53) 
 

  + = − +   (3.54) 
 

Równanie energii w rozważanym przepływie, uwzględniając ciepło Joula’a 
wydzielane przy przepływie prądu, wymuszoną konwekcję ciepła spowodowa-
ną przepływem elektrolitu, wymianę ciepła przez elektrody i pominięciu energii 
rozpraszanej ma następującą postać:  

 

 + = + ( + ) +   (3.55) 

gdzie: ,  − składowe wektora prędkości, 
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 − ciśnienie mieszaniny elektrolitu i wodoru, 
   − gęstość  elektrolitu, 
 − gęstość wodoru, 
  − dynamiczny współczynnik lepkości elektrolitu, 
 − dynamiczny współczynnik lepkości wodoru, 

 − przewodność właściwa elektrolitu (konduktywność), 
  − gęstość prądu, 

η   − wydajność prądowa wydzielania wodoru, 
  − równoważnik elektrochemiczny wodoru, 

 − temperatura elektrolitu, 
 − ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, =  − dyfuzyjność cieplna elektrolitu w warunkach przepływu 

laminarnego,  = (0,41 ) 		 − współczynnik dyfuzyjności termicznej elek-
trolitu, gdy przepływ jest turbulentny. 

Równania (3.52 ÷ 3.55) powinny spełniać następujące warunki brzegowe:  
− dla prędkości , = 0 dla = 0,  = , = ℎ dla  = ℎ,  
− dla ciśnienia  	 = 	   dla  = , 
− dla temperatury: 

−  na ściankach: =   dla  ≥  i  = 0  i  = ℎ, 
− na wlocie  = , 

gdzie: 
 − współrzędna początku szczeliny międzyelektrodowej, 
 − współrzędna końca szczeliny międzyelektrodowej, 
 − temperatura elektrod, 
 − temperatura na wlocie. 

3.6.2. Analityczne rozwiązanie równań ruchu mieszaniny  

Wprowadzając wielkości bezwymiarowe określone następującymi formu-
łami: 
 = ,			 = 			 (3.56) 
 

 = ,			 = ,				 = 	 	  (3.57) 
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równania pędu opisujące przepływ mieszaniny elektrolitu i wodoru w szczelinie 
międzyelektrodowej płaskiej można przedstawić w postaci: 

 

 + = − +   (3.58) 
 

 	 = 0 (3.59) 
 

Wielkości oznaczone indeksem „zero” są wielkościami średnimi w rozpa-
trywanym obszarze przepływu, =  -  zmodyfikowaną liczbą Reynoldsa. 

W równaniu ruchu (3.58) zmodyfikowana liczba Reynoldsa jest, tzw. ma-
łym parametrem układu. 

Można  zatem jego rozwiązania poszukiwać w postaci szeregów potęgo-
wych względem : 
 

 = ∑ ,				 = ∑ ,				 = ∑ 				 (3.60) 
 

Podstawiając szeregi (3.60) do równania ruchu (3.58) oraz równania cią-
głości przepływu (3.17),  porządkując i grupując wyrazy względem tych sa-
mych potęg , ograniczając się do przybliżenia liniowego oraz wracając do 
postaci wymiarowej otrzymano następujący ciąg równań:  
 

 
+ = 0  (3.61) 

  

 + = ℎ   (3.62)  
 

 0 = − 0 +   (3.63) 
 

 
+ = 0  (3.64) 

 

 
+ = − +   (3.65) 

 

Warunki brzegowe przyjmują teraz postać: 
 = 0, = 0    
 = 0, = 0  dla = 0     (3.66) 
 = , =     
 = 0, = 0  dla 	 = ℎ  
 = , = 0   dla =  (3.67) 
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Rozwiązując uzyskane ciągi równań (3.61 ÷ 3.65), wykorzystując warunki 
brzegowe (3.66) i (3.67) uzyskano odpowiednio pola prędkości i ciśnienia 
uwzględniające wpływ sił bezwładności przepływu: 
 = + ( − ℎ ) + + (5 ℎ − 21 ℎ + ℎ ++7 ℎ )( − ℎ ) + (24ℎ − 15ℎ − 8 − ℎ ) ++3 (5ℎ − 3 − 2ℎ ) + (4 − 9ℎ + 5ℎ ) ++ (3 − 5ℎ + 2ℎ )  (3.68) 
 = (2 − 3ℎ ) + ( − ) − (5 ℎ +−21 ℎ + ℎ + 7 ℎ )( − ℎ ) + (24ℎ − 15ℎ +−8 − ℎ ) + 3 (5ℎ − 3 − 2ℎ ) + (4 − 9ℎ ++5ℎ ) + (3 − 5ℎ + 2ℎ )  (3.69) 
 = − − ( − ) + (5 ℎ − 21 ℎ + ℎ ++7 ℎ )( − )	 (3.70) 
 

w tym przypadku: = − + ,   	 = ,  = − + ,  =  
 = ( )   −  prędkość drgań wzdłużnych, 
 =     −  prędkość drgań poprzecznych, 

 

gdzie:   − czas obróbki, 
,  − odpowiednio częstość drgań wzdłużnych i poprzecznych. 

Zależności (3.68 ÷ 3.70) opisują rozkłady prędkości i ciśnienia w laminar-
nym przepływie mieszaniny elektrolit − gaz w szczelinie o zadanym zarysie 
powierzchni ograniczających przepływ. 

Przepływ turbulentny w SM rozpatrzono opierając się na równaniu ruchu 
turbulentnego Reynoldsa: 

 

 + ( ̅∇) ̅ = − ∇ ̅ + ∆ ̅ + ∇   (3.71) 
gdzie: 

= − − −− − −− − −  

 

− tensor naprężeń turbulentnych. 
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W krzywoliniowym układzie współrzędnych , ,  równanie (3.71) 
przyjmuje postać układu równań: 

 

 ( ) + ( ) + ( ) = 0  (3.72) 
 + ̅ + ̅ + ̅ = ̅ + ∆ ̅ + − ++ − + −    (3.73) 
 

 + ̅ + ̅ + ̅ = ̅ + ∆ ̅ + − ++ − + −    (3.74) 
 

 + ̅ + ̅ + ̅ = ̅ + ∆ ̅ + − ++ − + −    (3.75) 
 

z warunkami brzegowymi ̅ = ̅ = ̅ = 0   gdy  = 0, ̅ = , ̅ =  , ̅ = 0 gdy  = ℎ. 

Ponadto założono zanikanie fluktuacji turbulentnych na ściankach:  
 ( , 0) = ( , 0) = 0 , ( , ℎ) = ( , ℎ) = 0 . 
Przyjmując dodatkowe założenie dotyczące ruchu składowych prędkości 

fluktuacyjnych:     = = = 0 ś   
 

otrzymano przybliżoną postać równania Reynoldsa: 
 

 ̅ + ̅ = − + −   (3.76) 
 

 = − =   (3.77) 
 

Pomijając efekty bezwładności przepływu w równaniu Reynoldsa uzyskano: 

 0 = − ̅ + + −   (3.78) 

Równania (3.77, 3.78) stanowią uproszczony układ równań Reynoldsa 
przy założeniach, że przepływ elektrolitu jest stacjonarny, dwuwymiarowy, 
rozkłady prędkości są w przybliżeniu takie same, jak dla dwóch stykających się 
pośrodku  szczeliny warstw przyściennych. 
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Pomijając wstępny odcinek stabilizacji rozkładów przepływu turbulentne-
go założono następujące rozkłady prędkości: 
 

 = 1 − +   (3.79) 
dla 0 ≤ < 0,5ℎ 

 =  (3.80) 
dla 0,5 ≤ < ℎ 

 = 2 − 1 + 1  (3.81) 

w tym przypadku: =   − prędkość wzdłużna maksymalna w przekroju po-
przecznym szczeliny gdy strumień objętości  
wyrażony jest w [m2s-1], =    − prędkość powierzchni ruchomej, 

 − wykładnik zależny od liczby Reynoldsa 
 w rozpatrywanym przypadku = ( ), 

 

Rozkład ciśnienia określony jest zależnością: 
 

 ( ) = − 0,25 ( ̅ − 1) (3.82) 
gdzie: = ,√  ,  ̅ =  . 

 

Wartości , przy której następuje przejście z przepływu laminarnego 
w turbulentny, przy założeniu, że układ zasilany jest elektrolitem przy stałym 
strumieniu objętości tj. =  można wyznaczyć z formuły: 

 

  = ś   (3.83) 
gdzie: ś = , = (1 + 2,5 ), 

 

  − liczba Reynoldsa, ś   − prędkość średnia, 
  − kinematyczny współczynnik lepkości. 

3.6.3. Analityczne rozwiązanie równania ciągłości przepływu gazu 

Rozkład koncentracji gazu  wyznacza się z bilansu masy wodoru wydzie-
lającego się na katodzie. 
Całkując równanie (3.62) w poprzek szczeliny:  
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 + =  (3.84) 
 

a następnie przyjmując założenie, że = ( ) po przekształceniach otrzymano 

 =  (3.85) 
w tym przypadku: =  − gęstość wodoru, 

 − wydajność prądowa wydzielania gazu, 
 − równoważnik elektrochemiczny wodoru, 
 − stała gazowa wodoru, 
 − masa molowa wodoru. 

 
Wykonując całkowanie zależności (3.85) i uwzględniając warunek brzegowy  
w postaci = 0 , gdy =  mamy: 
 

 = ( − ) (3.86) 
 

gdzie:   = ,    = . 

3.7. Układ równań opisujący proces obróbki ECM 
powierzchni o zarysie krzywoliniowym 

W początkowej fazie obliczeń, gdy pomija się wpływ parametrów hydro-
dynamicznych na proces obróbki ECM, model matematyczny tego procesu 
opisany jest układem równań (3.18). 

W momencie, gdy SM jest ukształtowana zgodnie z warunkiem (3.19) nie-
zbędna są obliczenia związane z przepływem elektrolitu. 

Przepływ elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej dla dowolnie 
ukształtowanych powierzchni elektrod w przestrzeni opisuje układ nieliniowych 
równań różniczkowych stopnia II. Rozbudowana i złożona struktura tego mode-
lu powoduje, że rozwiązanie takiego układu równań jest zadaniem bardzo zło-
żonym i wymaga wyboru odpowiedniej metody numerycznej. Założono, że  
w SM, szczególnie w przypadku dla złożonego ruchu translacyjnego elektrody 
roboczej, może wystąpić zarówno laminarny, jak i turbulentny przepływ elek-
trolitu.  Z tego względu opracowano układy równań opisujące obydwa przypad-
ki przepływu. 

Podstawowym kryterium rozstrzygającym o charakterze przepływu jest 
liczba Reynoldsa . W obliczeniach przyjmuje się, że = 2800 [17]. 
Przepływ laminarny wystąpi, gdy:  

 

 = <   (3.87) 
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Model matematyczny opisujący proces obróbki ECM dla złożonego ruchu 
translacyjnego elektrody roboczej zapisano w postaci układów równań: 

− laminarny przepływ elektrolitu w SM (lokalny układ współrzędnych ), 
 = + ( − ℎ ) + + (5 ℎ − 21 ℎ + ℎ ++7 ℎ )( − ℎ ) + (24ℎ − 15ℎ − 8 − ℎ ) ++3 (5ℎ − 3 − 2ℎ ) + (4 − 9ℎ + 5ℎ ) ++ (3 − 5ℎ + 2ℎ )   = (2 − 3ℎ ) + ( − ) − (5 ℎ +−21 ℎ + ℎ + 7 ℎ )( − ℎ ) + (24ℎ − 15ℎ +−8 − ℎ ) + 3 (5ℎ − 3 − 2ℎ ) + (4 − 9ℎ ++5ℎ ) + (3 − 5ℎ + 2ℎ )   

 (3.88) = − − ( − ) + (5 ℎ − 21 ℎ + ℎ ++7 ℎ )( − )  
 = ( − )  

− turbulentny przepływ elektrolitu w SM (lokalny układ współrzędnych ),  

 = 1 − +  
 

dla 0 ≤ < 0,5  =  
 

dla 0,5 ≤ < 1   = 2 − 1 + 1  (3.89) 
  

 ( ) = − 0,25 ( ̅ − 1) 
 = −  

− równanie energii w rozważanym przepływie (lokalny układ współrzęd-
nych ), 

 + = + ( + ) +  =    (3.90) 
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= (0,41 ) 		 
− równanie roztwarzania elektrochemicznego powierzchni w kierunku osi 

  układu współrzędnych  związanego z anodą: 

 = 	 1 + +    

w  strefie 1 

 = ( )   (3.91) 
  

w strefie 2 

 = ( ) + ( ) ( )  

w strefie 3 

 = ( ) ( )    

Powyższe układy równań powinny spełniać warunki brzegowe i początko-
we przedstawione na rysunku 3.8. 

 

 
Rys. 3.8. Model szczeliny międzyelektrodowej 

Prezentowany powyżej model matematyczny procesu obróbki ECM, w po-
staci układu równań (3.87÷3.91), w dalszej części pracy rozwiązano numerycz-
nie. Opracowano algorytmy komputerowe dyskretyzacji powierzchni elektrod, 
przestrzeni międzyelektrodowej oraz czasu. Przeprowadzono symulację kompu-
terową procesu dla różnych częstotliwości drgań elektrod i przy różnej ich syn-
chronizacji. Wyniki obliczeń zweryfikowano doświadczalnie dla wybranego 
układów drgań elektrod. 



 
 
 
 
4. MODEL NUMERYCZNY PROCESU ECM 

4.1. Wyznaczanie geometrii przedmiotu obrabianego 

Równanie ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego PO (3.27) rozwiązano 
metodą kolejnych przybliżeń, wykorzystując metodę kroków czasowych [72, 87]. 

Czas t przedstawiono za pomocą zbioru punktów: 

 = + ∆  (4.1) 
gdzie: = 0, 1, 2, . . . .  
 

Mając na uwadze możliwość realizacji obróbki ECM za pomocą drgającej 
w dwóch kierunkach elektrody, krok czasowy dobrano dla każdej częstotliwości 
drgań tak, aby trajektoria złożonego ruchu translacyjnego  opisana była co naj-
mniej 30 punktami (rys. 4.1).  

Błąd dopasowania obliczony jako różnica pola pod krzywą teoretyczną 
i krzywą po dyskretyzacji nie przekracza 2%. 

 

 
Rys. 4.1. Podział na kroki czasowe 

Dla danego kroku czasowego, schemat numeryczny rozwiązania równania 
ewolucji kształtu powierzchni krzywoliniowych przedmiotu obrabianego po-
dzielono na etapy: 
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1. Dyskretyzacja ER oraz PO w globalnym układzie współrzędnych prosto-
kątnych  przeprowadzona w taki sposób, aby otrzymać zbiór punktów od-
ległych od siebie (w zależności od dokładności obliczeń) np. 0,03 mm  
we wszystkich kierunkach ,  globalnego układu wsp. (rys. 4.2): = + ∆  (4.2) = + ∆   (4.3) 

 gdzie: 

 = 0, 1, 2, . . . .  = 0, 1, 2, . . . .  Δ =  ,    − długość przekroju PO w kierunku osi , Δ =  ,    − szerokość SM (w kierunku osi ). 
 

 
Rys. 4.2. Dyskretyzacja powierzchni PO 

2. Wyznaczenie zbioru punktów leżących na PO tworzących krzywe, 
wzdłuż których będą prowadzone obliczenia. W przypadku prowadzenia 
obliczeń w kilku wybranych przekrojach PO najkorzystniej grupować 
punkty wzdłuż linii stycznych do wektora prędkości przepływu elektroli-
tu czyli tzw. linii prądu (rys. 4.3). Taki sposób prowadzenia obliczeń 
wymaga dodatkowej analizy przepływu elektrolitu, dla ukształtowanej 
SM, w celu wyznaczenia linii prądu. Linie te nie przebiegają przez 
wszystkie punkty zdyskretyzowanej powierzchni, co uniemożliwia jej 
analizę jako całości.  
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Rys. 4.3. Zgrupowane punkty wzdłuż linii prądu 

   Po to aby była możliwa analiza wszystkich punktów powierzchni, zapro-
ponowano pogrupowanie ich  w taki sposób, aby tworzyły krzywe leżące 
na płaszczyznach równoległych do płaszczyzny  głównego układu 
współrzędnych (rys. 4.4). Prowadzenie obliczeń wzdłuż tak utworzonych 
krzywych wymaga odpowiednio ukształtowanych wlotu i wylotu elektro-
litu oraz oceny dławienia przepływu elektrolitu dla każdej krzywej. Po-
zwala to powiązać zmieniający się kształt PO i SM z parametrami prze-
pływu elektrolitu. Sposób oceny dławienia przepływu elektrolitu opisano 
w dalszej części rozdziału. 

 

 
Rys. 4.4. Zgrupowane punkty w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny  

3. Obliczanie dla każdego kroku czasowego minimalnej odległości rozpa-
trywanego punktu  (rys. 4.5) na PO od ER  (numeryczne porówna-
nie odległości punktu  z otoczeniem punktów zdyskretyzowanej ER). 
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Rys. 4.5. Schemat wyznaczania  

4. Dyskretyzacja szczeliny międzyelektrodowej SM (rys. 4.6) przeprowa-
dzona wzdłuż wyznaczonych minimalnych grubości  i wcześniej 
wyznaczonych krzywych.  

 W lokalnym układzie współrzędnych w punkcie  uzyskano: 
 = ∆    (4.4) 

gdzie: ∆ =  , 
 = 0, 1, 2, . . . .  . 
 

 
Rys. 4.6. Dyskretyzacja SM 

Otrzymano w ten sposób zbiór płaszczyzn obliczeniowych, na których 
równania różniczkowe cząstkowe dla obliczeń nowych współrzędnych 
punktów PO w globalnym układzie współrzędnych prostokątnych roz-
wiązano metodą różnic skończonych. 
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Dyskretyzacja równania ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego (3.27) 
przyjmuje postać: 
 
dla = 0 

, = , − 1 + , ,∆ + , ,∆ ∆
 

 

dla  0 < <  

, = , − 1 + , ,∆ + , ,∆ ∆  (4.5) 

dla   =  

, = , − 1 + , ,∆ + , ,∆ ∆   

  
 jest współczynnikiem obrabialności elektrochemicznej wyznaczonym  

z badań doświadczalnych dla danego zestawu metal obrabiany − elektrolit. 
Zakłada się, że w ogólnym przypadku = ( , , ), np. obróbka w wod-
nym roztworze NaNO3 lub = , np. dla wodnego roztworu NaCl. 

Po rozwiązaniu równania (4.5) następuje przejście do następnego kroku 
czasowego (czas w omawianym schemacie jest parametrem).   

Prowadzony ciąg obliczeń jest w tym przypadku realizowany przy „zamro-
żonym” rozkładzie grubości szczeliny dla danego kroku czasowego (rys. 4.7). 

  

 
Rys. 4.7. Schemat kroków czasowych 
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4.2. Model numeryczny rozwiązania równania energii 

Wcześniej zdyskretyzowany obszar przepływu elektrolitu wykorzystano 
również do numerycznego rozwiązania równania energii metodą różnic skoń-
czonych. Na rysunku 4.8 przedstawiono przyjętą w obliczeniach siatkę różni-
cową dla  przekroju SM dla kroku czasowego  = . 

 

 
Rys. 4.8. Siatka różnicowa dla jednego z przekrojów SM 

W węzłach siatki oblicza się wartości zmiennych zależnych, tj wartości 
temperatury  , . 

W realizacji schematu obliczeniowego istotą jest poprawne skonstruowanie 
różnicowych analogów równania różniczkowego, wynikającego z zasady za-
chowania energii. W pracy operatory różniczkowe równania energii zastępuje 
się operatorami różnicowymi, określonymi na dyskretnym i ograniczonym zbio-
rze punktów, które są węzłami siatki różnicowej. Różnicowy układ równań 
musi być równoważny w granicy małych kroków przestrzennych wyjściowemu 
równaniu różniczkowemu. Dzięki temu problem brzegowy dla równania energii 
został sprowadzony do układu równań algebraicznych.  

Wykorzystując schemat Cranka-Nicolsona, pochodne cząstkowe tempera-
tury zastąpiono reprezentacjami różnicowymi w postaci: 
 

 = , ,∆ , ,    = , ,∆  
 

 = , , ,∆ + , , ,∆   (4.6) 
 

 ( ) =  ,  ,∆  
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Wprowadzając zależności (4.6) do równania energii (3.51), po prostych 
przekształceniach otrzymano formułę opisującą funkcję temperatury:  

 ( , ) = + ,  , ,∆ , + , ( , ) ,∆ ,  ,∆ , + ,∆  (4.7) 

gdzie: = − ,  , , ,∆   = + ( , ) , ( , )∆ +  ,  , , ,∆   

w tym przypadku:    - numer kolejnej iteracji. 

Przyjęta metoda jest zbieżna i stabilna dla dowolnego > 0 w przy-
padku stałej wartości współczynnika , jak również przy zmiennym ( + ) 
[87, 141]. Błąd tej metody jest równy 0(Δ + Δ ). 

Obliczenia rozkładów temperatury, wykonywane są w cyklu iteracyjnym 
w poprzek szczeliny, ponieważ w przyjętej metodzie licząc ( , ) potrzebna jest 
nieznana wartość ( , ). Procedury iteracyjne powtarza się, aż do uzyskania 
zadanego kryterium dokładności obliczanych rozkładów: 

 

 ( , ) − ( , ) <  (4.8) 
gdzie: 

 − założona dokładność obliczeń temperatury. 

Dokładność rozwiązania pogarsza się wskutek występowania tzw. błędu 
obcięcia wynikającego z zastąpienia równań różniczkowych równaniami różni-
cowymi [141]. Ten typ błędu zależy oczywiście od przyjętych wielkości prze-
działów siatki numerycznej. Błędy zaokrąglenia wynikające ze skończonego 
przydziału pamięci dla zmiennych zmiennoprzecinkowych mają mniejsze zna-
czenie. 

Efektywność schematu różnicowego sprowadza się do całkowitej liczby 
rożnego typu operacji, które komputer musi wykonać w celu otrzymania roz-
wiązania w punkcie węzłowym siatki dla danego zagadnienia. Konieczne jest 
znalezienie kompromisu między złożonością metody a pożądaną dokładnością. 

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku prowadzenia obliczeń na siat-
kach numerycznych rozłożonych regularnie w kierunku równoległym do osi  
głównego układu współrzędnych należy uzależnić warunki przepływu elektroli-
tu od krzywizn powierzchni dla danego przekroju obliczeniowego. 

Rozłożenie w sposób równomierny, na wlocie do SM, przyjętego stałego 
natężenia przepływu elektrolitu  spowoduje nieliniowy rozkład ciśnienia zasi-
lania  (rys. 4.9).   
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Rys. 4.9. Zasilanie SM przy równomiernej dystrybucji założonego stałego natężenia 

przepływu elektrolitu 

Dla takiego sposobu zasilania SM dla dowolnej chwili czasu =  moż-
na zapisać: 
  =   (4.9) 

gdzie: 
  = ∑  (4.10) 
w tym przypadku: 

 – strumień objętości przepływu w  . 

W celu związania warunków przepływu elektrolitu z kształtem SM przyję-
to założenie, że stałe natężenie przepływu  będzie dystrybuowane w taki spo-
sób, aby dla dowolnej chwili czasu =  uzyskać stałe ciśnienie zasilania . 
Niezbędna jest więc ocena dławienia przepływu w poszczególnych płaszczy-
znach obliczeniowych.  

Dla dowolnej płaszczyzny obliczeniowej równanie opisujące rozkład ci-
śnienia ma następującą postać: 

 

 = − ( − ) + ( )  (4.11)  
 

Przyjmując, że ciśnienie w komorze zasilającej komórkę jest stałe w danym 
kroku czasowym =  można zapisać:  
 

 = ( )( ) − ( ) (4.12) 
 
gdzie: ( − ) − długość drogi przepływu elektrolitu. 

Przekształcając zależność (4.12) oraz uwzględniając parametry siatki nume-
rycznej, natężenie przepływu elektrolitu w komorze zasilającej w dowolnej 
chwili czasu =  można zapisać w postaci: 
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 = ∑ ∑ ,(ś ) , ∆ , − ,   (4.13) 
 

Dla =  ciśnienie zasilania  wyznaczono z zależności (4.15) 

 = −12 ∑ ∑ (ś ) , ∆ , ( , ),   (4.14)  
 

Zakładając stałe, w danym kroku czasowym, ciśnienie na wlocie do szcze-
liny wyznaczono rozkład natężenia przepływu elektrolitu w kierunku osi  
(rys. 4.10).   

 

 
Rys. 4.10.  Zasilanie SM przy nierównomiernej dystrybucji założonego stałego natęże-

nia przepływu elektrolitu 

Dla takiego sposobu zasilania SM dla dowolnej chwili czasu = : 

 ⋯   (4.15) 
 

ale jednocześnie 
 

  = ∑ =  (4.16) 

4.3. Wyznaczanie geometrii elektrody roboczej 

Zagadnienie odwrotne w obróbce ECM, zmierzające do uzyskania właści-
wego kształtu elektrody roboczej, polega na porównaniu wyników symulacji 
ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego z i-tej iteracji przedmiotu obrabiane-
go POpi z kształtem końcowym przedmiotu obrabianego PO [111].  

Po wykonaniu obliczeń symulacyjnych określa się rozkład odchyleń kształ-
tu   od kształtu żądanego: 

 

 ∆ = −   (4.17) 
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a następnie koryguje się kształt elektrody roboczej ERi przesuwając w odpo-
wiednim kierunku punkty jej zarysu (rys. 4.9): 
 

 ∆ = ∆  (4.18) 
 

gdzie: 
 − to współczynnik warunkujący szybkość zbieżności procesu iteracji. 

 

 
Rys. 4.9. Schemat korekcji elektrody roboczej 

Obliczenia powtarza się do momentu uzyskania zadanej dokładności roz-
wiązania.  

Należy podkreślić, że obiektem analizy numerycznej są nieliniowe równa-
nia różniczkowe cząstkowe. Dla takich równań nie ma ścisłych metod badania 
stateczności rozwiązań ani też  ścisłych oszacowań błędu i dowodów zbieżności  
[142]. Powoduje to znaczne utrudnienia rozwiązań numerycznych. Ponadto, 
przy wadliwie dobranych danych dotyczących procedur numerycznych, może 
wystąpić niestabilność obliczeń. Z tych względów przeprowadzono szereg eks-
perymentów numerycznych w celu doboru niezbędnych danych oraz przepro-
wadzono badania doświadczalne weryfikujące przedstawiony model matema-
tyczny i numeryczny. 
 
 



 
 
 
 
5. ALGORYTMY KOMPUTEROWE 

Przedstawiony w rozdziale 4 model numeryczny procesu posłużył do opra-
cowania algorytmów komputerowych pozwalających na: 
− symulację procesu obróbki ECM dla powierzchni krzywoliniowych z jedno-

czesnym wywołaniem złożonego ruchu translacyjnego ER, 
− projektowanie kształtu powierzchni ER przy założonym kształcie PO, 
− dobór zmiennych w czasie warunków obróbki, przy jednoczesnym genero-

waniu kodu sterującego drążarką - sterowanie adaptacyjne na poziomie mo-
delu numerycznego. 

5.1. Algorytmy komputerowej symulacji obróbki ECM 

Algorytmy komputerowej symulacji obróbki ECM powierzchni kształto-
wych oparte są na zastosowaniu metody kolejnych przybliżeń oraz kroków cza-
sowych. Na rysunku 5.1 przedstawiono ogólny algorytm symulacji procesu 
ECM z procedurą projektowania kształtu ER. Proces ten można podzielić na 
etapy: 
− czytanie plików CAM zawierających informacje o geometrii zdyskretyzo-

wanych elektrod (anodzie PO i katodzie ER), 
− czytanie parametrów procesu tzw. dane wejściowe, 
− ustalenie dla = 0 położenia elektrody roboczej w globalnym układzie od-

niesienia , 
− wyznaczenie zbioru punktów leżących na PO tworzących krzywe wzdłuż 

których będą prowadzone obliczenia (rys. 4.3, 4.4), 
− obliczenia minimalnej odległości ℎ  pomiędzy PO a ER (zgodnie z algo-

rytmem przedstawionym na rys. 5.2). W przypadku powierzchni kształto-
wych wyznaczanie minimalnej odległości punktów PO od ER jest procesem 
złożonym. Wynika to z faktu, że analizę dla danego punktu PO należy pro-
wadzić, w stosunku do punktów ER będących otoczeniem rozpatrywanego 
punktu, we wszystkich możliwych kierunkach w przestrzeni 3D. W celu 
zoptymalizowania obliczeń tworzona jest macierz punktów o rozmiarze 3x3 
leżących na ER nad rozpatrywanym punktem PO (rys. 5.3). Po to aby ustalić 
możliwe kierunki poszukiwania minimalnej odległości dla rozpatrywanego 
punktu PO, prowadzona jest analiza, czy ten punkt leży na brzegu po-
wierzchni. Dzięki temu ustalane są możliwe kierunki przejścia. Dla tak usta-
lonych kierunków przejścia obliczana jest odległość punktu na PO od punk-
tów wyznaczonej macierzy na ER. Ze zbioru tych wyliczonych wartości wy-
bierana jest minimalna. W tym momencie określono dwa punkty − rozpa-
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trywany leżący na PO i wynikający z minimalnej odległości leżący na ER. 
Jednak w przypadku gdy, wybrany punkt na ER leży na brzegu rozpatrywa-
nej macierzy, nie ma pewności czy znajdujący się punkt gdzieś obok nie leży 
bliżej w stosunku do rozpatrywanego punktu na PO. W tym przypadku two-
rzona jest nowa macierz wokół wyznaczonego punktu ER z wyłączeniem 
punktów leżących obok i już rozpatrywanych. Następnie ustalane są kierunki 
przejść i obliczenia prowadzone są ponownie. Po wyznaczeniu minimalnej 
odległości rozpatrywanego punktu PO od ER następuje przejście do następ-
nego punktu leżącego na PO, 

− wyznaczenie tzw. płaszczyzn obliczeniowych (rys. 4.7) wzdłuż krzywych  
i wcześniej określonych minimalnych odległości, 

− dyskretyzacja poszczególnych płaszczyzn obliczeniowych, czyli całego ob-
szaru SM, 

− obliczenia ECM dla poszczególnych punktów PO: 
− obliczenia pola gęstości prądu j w rozpatrywanych punktach PO przy za-

łożonej polaryzacji elektrod opisanej znanym równaniem Tafela,  
− obliczenia pola prędkości przepływu elektrolitu w lokalnie ortogonalnym 

układzie współrzędnych ( , ), 
− obliczenia pola temperatury elektrolitu	 ( , ) w lokalnie ortogonalnym 

układzie współrzędnych metodą różnic skończonych, 
− obliczenia średniej temperatury elektrolitu ś ( ) w kolejnych przekro-

jach SM,  
− obliczenia pola konduktywności elektrolitu ( ) dla aktualnych średnich 

wartości temperatury, 
− obliczenia koncentracji fazy gazowej ( ), 
− obliczenia gęstości ( , ), i lepkości ( , ), elektrolitu. 

Należy podkreślić, że obliczenia ECM prowadzone są w systemie iteracyj-
nym do momentu spełnienia wymaganej dokładności. 

Po realizacji ciągów obliczeń ECM w danym punkcie, następuje wyzna-
czenie nowych współrzędnych punktu  na PO z równania ewolucji kształtu, 
zgodnie z algorytmem (rys. 5.4). W kolejnym kroku sprawdzany jest warunek, 
czy obliczenia przeprowadzono dla ostatniego zgrupowanego punktu PO. Jeżeli 
warunek nie został spełniony, następuje przejście do kolejnego punktu PO. Je-
żeli warunek zaś został spełniony, następuje przejście do następnych punktów 
zgrupowanych na krzywych wzdłuż  kierunku przepływu elektrolitu. Po wyko-
naniu ciągu obliczeń (w danym kroku czasowym) dla wszystkich punktów PO, 
następuje przejście do następnego kroku czasowego. 

Dalsza sekwencja działań polega na powtórzeniu czynności opisanych po-
wyżej. Obliczenia kończą proces symulacji, jeżeli osiągnięty został zadany czas 
obróbki = . 
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Rys. 5.1. Algorytm symulacji procesu ECM z procedurą projektowania kształtu ER 

Oznaczenia: 
ER  −  elektroda robocza, 
PO  −  przedmiot obrabiany, 
POk  −  założony kształt końcowy PO, 
WSko  − współczynnik korekcji opisujący wielkość oddziaływań wy-

liczonych odchyłek kształtu na projektowaną elektrodę, 
TOer  −  tolerancja poziomu odchyłek projektowanej elektrody roboczej, 
K  −  liczba krzywych powierzchni, 
k  −  bieżąca krzywa w procesie iteracyjnym, 
T, t, ∆t  −  całkowity czas obróbki, bieżący czas obróbki, krok czasowy, 
KRk, KRmax, KRsr  − wyznaczona wartość korekty dla krzywej k, korekta maksy-

malna i korekta średnia, 
KRmax_l, KRsr_l  −  wartości progowe akceptacji korekt maksymalnej i średniej, 
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Start

TPN := []
Ustal: ker, kpo, 

xer, xpo

TPN – tabela przejść 
niedostępnych,

k – krzywa, x – punkt krzywej

kp := 0
kpmin := -1

kp – kierunek przejścia,
kpmin – kierunek do punktu 

o mniejszej odległości 
ER/PO

xpo, kpo to 
brzeg?

TPN := TPN –
[kierunki brzegu]Tak

TPN := TPN –
[kierunki(kpmin)]

Nie

Elementy TPN są 
reprezentowane wektorami 

przejść do punktów 
sąsiednich i krzywych jej 

otoczenia:
[7 0 1]
[6    2]
[5 4 3]

Przejście := False
s := 0

kp Є TPN Tak

Ustal punkt PO 
poprzez kp

Oblicz odległość: 
Derpo

Derpo<dmin
dmin := Derpo

kpmin := kp
Przejście := True

Tak

kp := kp mod 
TPNmaxs < | TPN |s := s+1 Tak

Nie

Przejście Zapamietaj dmin StopNie

Nie

Tak

Oblicz odległość pomiędzy 
bieżącym punktem ER i PO

Pomijamy punkty które były 
już zweryfikowane 

poprzednio (jeśli takowe 
istnieją)

 
Rys. 5.2.  Algorytm poszukiwania minimalnej odległości ER/PO dla powierzchni 

kształtowych 

Oznaczenia: 
kp  −  zmienna reprezentująca weryfikowany kierunek przejścia do punktu są-

siedniego, 
Derpo  −  odległość ustalonych przejściem kp punktów ER i PO, 
Przejście  −  zmienna rejestrująca fakt znalezienia punktu o mniejszej odległości, 
TPNmax  −  wartość reprezentująca liczbę punktów sąsiednich równa  9, 
s  −  zmienna robocza do poruszania się po punktach tabeli TPN. TPN repre-

zentuje liczbę punktów do zweryfikowania od strony potencjalnego przej-
ścia. 
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Rys. 5.3. Macierz punktów leżących na ER 

Start

Pozycjonuj ER

Ustal punkt  PO
i := 1

Iteracja obliczeń 
numerycznych

i = IZbieżność Tak

Nowy punkt  PO
i := 1

Nie

Nowa 
konduktywność

Nie

Pole elektryczne

Obszar przepływu
i = 1; j = 1,2,..,n

Obszar temperatur
i = 1; j = 1,2,..,n

Pole 
koncentracji gazu

Pole właściwości 
elektrolitu

Ustal punkt  PO
i := 1

Tak

i = I
Nowe 

współrzędne 
punktu PO

i := i +1 Nie

StopTak

Sprawdź czy jest to 
ostatni punkt PO

Wyznacz 
odległość min

PO / ER

 
Rys. 5.4. Algorytm rozwiązania równania ewolucji kształtu PO, oznaczenia: i, I - bie-

żący oraz ostatni punkt krzywej opisującej PO 
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Program umożliwia także projektowanie elektrody roboczej do zadanego 
kształtu przedmiotu obrabianego. Proces ten jest złożony w przypadku po-
wierzchni kształtowych, gdyż analiza musi być prowadzona na zbiorze punktów 
opisujących elektrody, które położone są w przestrzeni 3D. Algorytm symulacji 
procesu ECM z procedurą projektowania kształtu ER przedstawiono na rysunku 
5.4.  

Na wstępie następuje czytanie plików CAM zawierających informacje 
o geometrii zdyskretyzowanych elektrod. W przypadku projektowania ER nie-
zbędne są informacje o początkowej i końcowej geometrii PO, dla którego wy-
znaczamy kształt ER oraz o początkowej geometrii ER. W kolejnych krokach 
realizowane są obliczenia dotyczące wyznaczania krzywych będących zbiorem 
rozpatrywanych punktów, leżących na PO w kierunku przepływu elektrolitu, 
obliczenia minimalnych odległości i ewolucji kształtu. W wyniku tych obliczeń 
otrzymano kształt PO, który jest podstawą do wyznaczenia rozkładu odchyleń, 
o który korygowana jest elektroda robocza. Proces ten opisano w podrozdzia-
le 4.3.  

Podczas projektowania elektrody bardzo ważnym elementem wpływają-
cym na dokładność i zbieżność obliczeń jest współczynnik korekcji  (4.8).  
W opisywanej procedurze współczynnik ten zmienia się dynamicznie i przyj-
muje wartości na podstawie analizy korekty średniej i maksymalnej dla wyzna-
czonych krzywych - prawa część algorytmu (rys. 5.1). 

5.2. Algorytm sterowania zmiennymi parametrami procesu 
ECM 

Badania teoretyczne i doświadczalne wykazały, że w przypadku złożonych 
powierzchni krzywoliniowych, dla których droga przepływu elektrolitu jest 
różna w różnych rozpatrywanych przekrojach szczeliny międzyelektrodowej, 
jest bardzo trudno dobrać stałe parametry obróbki obowiązujące dla zadanego 
czasu procesu. Z tego względu opracowano sterowanie adaptacyjne procesem 
obróbki ECM na poziomie modelu matematycznego i numerycznego. Algorytm 
realizujący takie sterowanie przedstawiono na rysunku 5.5.  

 Przyjęto parametry obróbki, dla których w procesie symulacji badana bę-
dzie możliwość osiągnięcia wartości granicznych (stanów krytycznych SK), dla 
których w praktyce proces zostaje przerwany. Następnie opracowano sposoby 
reakcji układu i odpowiednie powiązanie ich z badanymi parametrami procesu. 
W przypadku wystąpienia stanów krytycznych, symulacja obróbki cofa się  
w czasie do wcześniej ustalonych punktów kontrolnych, w których następuje 
odpowiednia modyfikacja parametrów (rys. 5.6). Należy podkreślić, że zmody-
fikowane parametry obróbki są przywracane do początkowych, gdy nie stwier-
dzono występowania dla nich stanów granicznych. Konsekwencją sterowania 
adaptacyjnego są zmienne w czasie parametry obróbki.  
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Rys. 5.5. Algorytm sterowania adaptacyjnego 

Oznaczenia:   
MCP  −  parametry sterowania obróbką, 
t  −  aktualny czas, 
T  −  całkowity czas symulacji, 
∆ts  −  krok czasowy dla symulacji, 
K  −  numer krzywej na PO i ER, 
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Rys. 5.6. Algorytm modyfikacji parametrów obróbki 

Oznaczenia:   
Pk  −  parametr procesu podlegający kontroli, 
SK −  wystąpienie stanu krytycznego, 
Pw  −  powrót do wartości początkowej parametru, 

  −  punkt kontrolny procesu, 
  −  czas, 

 
Szczegółowy opis analizowanych parametrów oraz opis reakcji układu 

przedstawiono w rozdziale 6. 



 
 
 
 
6. OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE  

6.1. Opis oprogramowania 

Program symulacji komputerowej obróbki ECM powierzchni krzywoli-
niowych napisano w języku Delphi 7.0. Aplikacja umożliwia obliczenia ewolu-
cji kształtu przedmiotu obrabianego, parametrów elektrycznych i hydrodyna-
micznych procesu, projektowanie elektrody roboczej oraz generowanie kodu 
sterującego drążarką. Widok programu z aktywną zakładką „Dane” przedsta-
wiono na rysunku 6.1. 

 

 
Rys. 6.1. Program VECM CAD 2.1 z aktywną zakładką „Dane” 

Zakładka „Dane” ma okno wizualizacji kinematyki ruchu elektrod i ewolu-
cji kształtu przedmiotu obrabianego PO oraz pola wprowadzenia danych: 
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− geometrię powierzchni w postaci plików tekstowych opisujących:  
− kształt początkowy PO, 
− kształt elektrody roboczej ER, 
− kształt żądany PO; 

− parametry szczeliny międzyelektrodowej SM: 
− wysokość początkową SM - ℎ , 
− droga przepływu elektrolitu ; 

W tym przypadku wprowadzono okno komunikatu o dynamicznie zmie-
niającej się wartości liczby Reynoldsa , oraz (w przypadku aktywnej 
opcji „zasilanie ”) wartości  przypisanej do -tej krzywej wynikającej 
z dyskretyzacji SM; 

− parametry dyskretyzacji obszaru obliczeń PO, SM, ER oraz czasu ∆ . Do-
datkowo wprowadza się liczbę iteracji obliczeń numerycznych rozkładu 
temperatury w danym kroku czasowym oraz parametry równania Tafela; 

−  parametry procesu ECM: 
− napięcie zasilania , 
− czas obróbki ; 

−  wybór elektrolitu (aktywny, lub pasywujący) i jego parametry: 
− gęstość początkowa  , 
− lepkość początkowa  , 
− temperatura  ; 

−  parametry fizyczne wodoru: 
− stała gazowa wodoru  , 
− równoważnik elektrochemiczny wodoru , 
− masa molowa wodoru  , 
− wydajność prądowa roztwarzania ; 

−  parametry układu zasilania: 
− gdy układ zasilany jest stałym strumieniem objętości = , 
− strumień objętości  , 
− ciśnienie na wylocie ze SM , 
− gdy układ zasilany jest stałą różnicą ciśnień ∆ = , 
− ciśnienie na wlocie do SM , 
− ciśnienie na wylocie ze SM ; 

−  parametry ruchu: 
− prędkość ruchu posuwowego , 
− amplitudę drgań wzdłużnych , 
− częstość kątową drgań wzdłużnych , 
− amplitudę drgań poprzecznych , 
− częstość kątową drgań poprzecznych . 
− przesunięcie fazowe drgań poprzecznych względem drgań wzdłużnych. 
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W polu „ustawienia obliczeń” umieszczono przyciski wyboru sposobu 
rozwiązania równań przepływu, dając możliwość symulacji obliczeń: 
− opartych na tzw. przybliżeniu Reynoldsa (przepływ laminarny), 
− z całkowitym uwzględnieniem sił bezwładności (przepływ laminarny), 
− w warunkach przepływu turbulentnego. 

W kolejnych zakładkach „ , , ”, „Wykresy” i „ECM” zilustrowano  
w sposób dynamiczny wyliczane rozkłady wielkości fizycznych zarówno  
w poprzek, jak i wzdłuż SM. Należy do nich zaliczyć: 
− temperaturę elektrolitu, 
− prędkość przepływu elektrolitu, 
− konduktywność elektrolitu, 
− lepkość elektrolitu, 
− koncentrację fazy gazowej, 
− ciśnienie elektrolitu, 
− rozkład grubości SM, 
− gęstość prądu. 

Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla elektrod kształtowych (rys. 6.2). 
Są to powierzchnie krzywoliniowe zakrzywione również w kierunku osi Z. Na 
rysunku 6.2 zaznaczono przekroje wzdłuż i w poprzek SM, dla których wyniki 
obliczeń przedstawiono na wykresach.  

 
Rys. 6.2. Cechy geometryczne elektrod 

Założony dwuwymiarowy przepływ elektrolitu w SM wymusza poszuki-
wanie płaszczyzn prowadzenia obliczeń, określonych jako płaszczyzny normal-
ne do powierzchni anody i jednocześnie ograniczone powierzchniami elektrod. 
Przyjęto, że układ zasilania zapewnia stałe natężenie przepływu elektrolitu  
w SM. Obliczenia prowadzono do uzyskania stanu quasi-stacjonarnego, tzn. 
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takiego, w którym zmiany grubości szczeliny ME i warunków fizycznych mię-
dzy elektrodami stają się periodyczne. 

 Ważniejsze parametry obróbki przyjęte w obliczeniach: 
− szczelina początkowa  − 0,2 mm, 
− prędkość ruchu posuwowego ER  − 0,0125 mm·s-1, 
− napięcie międzyelektrodowe  − 15 V, 
− strumień objętości elektrolitu  − 0,004 m3·min-1, 
− parametry drgań wzdłużnych  −  = 0,1 mm,  = 60 Hz, 
− parametry drgań poprzecznych  −  = 0,05,  = 30 Hz, 
− kąt przesunięcia fazowego drgań −  = 0o. 

Należy podkreślić, że z analizy liczby Strouhala, częstotliwość = 60 Hz 
jest bliska częstotliwości granicznej dla przyjętych wielkości elektrod oraz pa-
rametrów obróbki. 

Dla wybranego przekroju na rysunku 6.3 przedstawiono rozkłady tempera-
tury  oraz prędkości  (rys. 6.5) wzdłuż grubości szczeliny dla przepływu 
laminarnego oraz turbulentnego elektrolitu. 

 

a) b) 

 
c) d) 

   
Rys. 6.3.  Rozkłady wzdłuż grubości SM: a) temperatury dla przepływu laminarnego, 

b) prędkości przepływu elektrolitu dla przepływu laminarnego, c) temperatu-
ry dla przepływu turbulentnego, d) prędkości przepływu elektrolitu dla prze-
pływu turbulentnego 

Na wykresach (rys. 6.4) przedstawiono rozkłady ciśnienia , średniej pręd-
kości przepływu elektrolitu ś , objętościowej koncentracji gazu , średniej 
temperatury elektrolitu , gęstości prądu  oraz wysokości szczeliny ME ℎ 
wzdłuż szczeliny międzyelektrodowej.  
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a) b) 

 
c) d) 

  
e) f) 

   
Rys. 6.4.  Rozkłady wzdłuż SM: a) ciśnienia , b) średniej prędkości przepływu elek-

trolitu ś , c) koncentracji fazy gazowej , d) średniej temperatury elektrolitu ś , e) gęstości prądu , f) grubości szczeliny ME ℎ 

Otrzymane wyniki obliczeń potwierdzają przewidywane tendencje zmian ja-
kościowych wybranych parametrów: 
− drgania ER powodują zniekształcenie profilu prędkości przepływu elektroli-

tu wzdłuż grubości SM, z możliwością pojawienia się prędkości ujemnych 
dla większych częstotliwości drgań, co dodatkowo wpływa na zmianę tem-
peratury elektrolitu w pobliżu drgającej ścianki (rys. 6.3), 

− w wyniku przepływu turbulentnego elektrolitu w szczelinie ME następuje 
spłaszczenie profilu prędkości przepływu elektrolitu, co bezpośrednio wpły-
wa na rozkład temperatury wzdłuż wysokości SM, 

− lokalne grubości SM (rys. 6.4f) zmieniają się. Wpływa na to zmienność 
prędkości roztwarzania elektrochemicznego oraz kąt pochylenia profilu ER 
w stosunku do kierunku drążenia, 

− na zmienność warunków fizycznych wzdłuż przepływu ma wpływ wzrost obję-
tościowej koncentracji fazy gazowej i temperatury elektrolitu (rys. 6.4c-d). 
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Czynniki te decydują jednocześnie o zmianie wartości, takich wielkości fi-
zycznych jak: lepkość, gęstość, konduktywność elektrolitu, a w konsekwen-
cji na prędkość roztwarzania elektrochemicznego i dokładność obróbki.  

W przypadku stosowania złożonych drgań elektrod niezbędnie jest tworze-
nie modeli matematycznych obróbki ECM w celu optymalnego doboru parame-
trów procesu. Szczególnie istotne obok doboru amplitud i częstotliwości drgań 
jest ich wzajemna synchronizacja. 

6.2. Wyniki obliczeń dla różnej Synchronizacji drgań elektrod 

Głównym celem wprowadzenia złożonego ruchu translacyjnego elektrod 
w postaci drgań, wywołanych w dwóch kierunkach, jest poprawienie dokładno-
ści procesu ECM w szczególności dla obróbki złożonych powierzchni krzywo-
liniowych. Jednak niewłaściwie dobrane parametry drgań w stosunku do wiel-
kości SM i sposobu, oraz parametrów jej zasilania, mogą wpłynąć niekorzystnie 
na proces ECM. Do niekorzystnych skutków źle dobranych drgań należy zali-
czyć pojawiającą się ujemną prędkość przepływu elektrolitu w SM (cofanie się 
elektrolitu) oraz asymetryczny przebieg złożonego ruchu translacyjnego elek-
trod dla minimalnych wysokości szczeliny. W pierwszym przypadku powoduje 
to nagrzewanie się elektrolitu i gorsze warunki odprowadzania produktów roz-
twarzania elektrochemicznego ze szczeliny międzyelektrodowej. Prowadzi to  
w krótkim czasie do wystąpienia stanów krytycznych. Asymetryczny przebieg 
złożonego ruchu translacyjnego elektrod wpływa bezpośrednio na obniżenie 
dokładności odwzorowania ER. 

Na rysunku 6.5 przedstawiono przykładowe złożenia drgań, przy ich różnej 
synchronizacji. W tym przypadku można zauważyć, że w skrajnych położe-
niach wypadkowy ruch elektrody roboczej powoduje różne odchylenie toru 
ruchu elektrody roboczej względem drgań głównych. Odchylenia te są ściśle 
powiązane ze stosunkiem częstotliwości drgań wzdłużnych i poprzecznych.  
Z analizy ruchu wypadkowego złożonych drgań rozpatrywane przypadki można 
pogrupować wg. zasady:  
− częstotliwość drgań poprzecznych jest mniejsza od częstotliwości drgań 

wzdłużnych fp < fw, 
− częstotliwość drgań poprzecznych i wzdłużnych są równe fp = fw, 
− częstotliwość drgań poprzecznych jest większa od częstotliwości drgań 

wzdłużnych fp > fw. 

Dla pierwszego przypadku (fp < fw ) można stwierdzić, że w przedziale jed-
nego okresu częstotliwości drgań poprzecznych otrzymano zawsze wypadkowy 
symetryczny ruch elektrody roboczej dla skrajnych jej wychyleń, niezależnie od 
wartości kąta przesunięcia fazowego (rys. 6.5, 6.6). 
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Rys. 6.5. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = ½ fw, φp = 0 

   
Rys. 6.6. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = ½ fw, φp = π/2 

W drugim przypadku (fp = fw)  symetryczny charakter przebiegu ruchu wy-
padkowego ER zależy od wartości kąta przesunięcia fazowego drgań (rys. 6.7, 6.8). 
  

    
Rys. 6.7. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = fw, φp = 0 
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Rys. 6.8. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = fw, φp = π/2 

W trzecim przypadku (fp > fw) podobnie jak wyżej, symetryczny charakter 
przebiegu ruchu wypadkowego ER zależy od wartości kąta przesunięcia fazo-
wego. Dodatkowo należy zauważyć, że dla wyższych częstotliwości drgań po-
przecznych trajektoria ruchu wypadkowego ER w skrajnych wychyleniach 
spłaszcza się (rys. 6.9 − 6.12). 
  

   
Rys. 6.9. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = 2fw, φp = 0 

    
 

Rys. 6.10. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = 2fw, φp = π/2 
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Rys. 6.11. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = 4fw, φp = 0 

   
Rys. 6.12. Złożenie drgań wzdłużnych i poprzecznych dla przypadku: fp = 4fw, φp = π/2 

Na wykresach (rys. 6.13 − 6.28) przedstawiono wzdłuż i w poprzek SM dla 
jednego okresu drgań rozkłady ciśnienia elektrolitu , średniej prędkości prze-
pływu elektrolitu ś  oraz , gęstości prądu , wysokości szczeliny ME ℎ, 
temperatury elektrolitu . Na osi czasu zaznaczono wartości dla jednego okresu 
drgań wzdłużnych po przyjętym czasie obróbki. Obliczenia przeprowadzono dla 
przekroju PO zaznaczonego na rysunku 6.2 oraz wszystkich przypadków syn-
chronizacji drgań elektrod przedstawionych na rysunkach 6.5 − 6.12.  

 

Inne ważniejsze parametry obróbki przyjęte w obliczeniach: 
− szczelina początkowa  − 0,2 mm, 
− prędkość ruchu posuwowego ER  − 0,0125 mm·s-1, 
− napięcie międzyelektrodowe  − 15 V, 
− strumień objętości elektrolitu  − 0,004 m3·min-1, 
− czas obróbki  − 120 s, 
− parametry drgań wzdłużnych  −  = 0,1 mm, fw = 35 Hz, 
− parametry drgań poprzecznych  −  = 0,05, fp = ½fw, fw, 2fw, 4fw, 
− kąt przesunięcia fazowego drgań − φ = 0°, π/2 . 
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.13.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = ½fw, φp = 0: a) ciśnienia p, 

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h  

a) b) 

  
Rys. 6.14.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = ½fw, φp = 0: a) tempera-

tury T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.15.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = ½fw, φp = π/2: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

  
Rys. 6.16.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = ½fw, φp = π/2: a) tempe-

ratury T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.17.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = fw, φp = 0: a) ciśnienia p, b) śred-

niej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wysokości 
szczeliny ME h 

a) b) 

   
Rys. 6.18.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = fw, φp = 0: a) temperatury 

T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.19.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = fw, φp = π/2: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

  
Rys. 6.20. Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = fw, φp = π/2: a) tempera-

tury T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.21.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = 2fw, φp = 0: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

   
Rys. 6.22.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = 2fw, φp = 0: a) temperatu-

ry T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.23.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = 2fw, φp = π/2: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

   
Rys. 6.24.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = 2fw, φp = π/2: a) tempe-

ratury T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.25.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = 4fw, φp = 0: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

   
Rys. 6.26.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = 4fw, φp = 0: a) temperatu-

ry T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 6.27.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = 4fw, φp = π/2: a) ciśnienia p,  

b) średniej prędkości przepływu elektrolitu Vśr, c) gęstości prądu j, d) wy-
sokości szczeliny ME h 

a) b) 

   
Rys. 6.28.  Rozkłady wzdłuż grubości SM dla przypadku fp = 4fw, φp = π/2: a) tempe-

ratury T, b) prędkości przepływu elektrolitu Vx  
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Otrzymane wyniki obliczeń potwierdzają wcześniej opisane tendencje 
zmian jakościowych wybranych parametrów obróbki zarówno wzdłuż, jak 
i w poprzek SM. Złożony ruch drgający elektrody wpływa bezpośrednio na 
rozkłady wyliczanych wielkości fizycznych w SM. W przypadku, gdy często-
tliwość drgań poprzecznych jest mniejsza od częstotliwości drgań wzdłużnych  
fp < fw , rozkłady grubości SM i innych parametrów obróbki (rys. 6.13 ÷ 6.15) 
nie różnią się znacząco od siebie w zależności od kąta przesunięcia fazowego 
drgań. Rozkłady szczególnie grubości SM, gęstości prądu i średniej prędkości 
przepływu elektrolitu w dużym stopniu zbliżone są do przebiegu sinusoidalne-
go. Niewielka deformacja wynika z wpływu drgań poprzecznych oraz z wpływu 
charakterystyk współczynnika obrabialności  i polaryzacji elektrod w funkcji 
gęstości prądu wyznaczonych dla stosowanego zestawu elektrod-elektrolit. 
Wraz ze wzrostem częstotliwości drgań poprzecznych, czyli dla przypadków, 
gdy fp = fw i fp > fw, wpływ tych drgań w coraz większym stopniu deformuje 
przebieg sinusoidalny rozkładów wyliczanych wielkości fizycznych. W rozkła-
dach tych można zauważyć dla skrajnych położeń ER lokalne, dodatkowe, pe-
riodyczne zmiany wartości. Ma to duże znaczenie dla minimalnych szczelin 
głównie na fragmentach powierzchni krzywoliniowych nachylonych pod pew-
nym kątem do osi przyjętego układu współrzędnych. W wyniku lokalnego 
wzrostu gęstości prądu obróbka na tych fragmentach powierzchni zachodzi 
intensywniej, natomiast wywołane drgania zapewniają dobre warunki do prze-
płukania dla całej SM. Jak wynika z obliczeń, intensywność tych zjawisk rośnie 
wraz ze wzrostem częstotliwości drgań poprzecznych w stosunku do wzdłuż-
nych. 

W celu porównania wybranych układów drgań przeprowadzono analizę 
średnich wartości wyliczanych wielkości fizycznych dla fragmentu okresu 
drgań wzdłużnych, gdzie obróbka zachodzi najintensywniej (rys. 6.29−6.32). 
Analizę przeprowadzono dla symetrycznych układów drgań: 

− układ 1  −  fp = ½fw, φp = 0, 
− układ 2  −  fp = fw , φp = π/2, 
− układ 3  −  fp = 2fw, φp = 0, 
− układ 4  −  fp = 4fw, φp = 0. 

 
Rys. 6.29.  Rozkłady wzdłuż SM wartości średniego ciśnienia elektrolitu dla wybra-

nych układów synchronizacji drgań 
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Rys. 6.30.  Rozkłady wzdłuż SM średniej wartości prędkości przepływu elektrolitu dla 

wybranych układów synchronizacji drgań 

 
Rys. 6.31.  Rozkłady wzdłuż SM wartości średniej gęstości prądu dla wybranych ukła-

dów synchronizacji drgań 

 
Rys. 6.32.  Rozkłady wzdłuż SM wartości średniej grubości SM dla wybranych ukła-

dów synchronizacji drgań 

Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można zauważyć, że naj-
mniejsze średnie wartości SM (rys. 6.32) otrzymano dla układu 2, w którym 
fp = fw, natomiast większe dla układu 1, gdy fp < fw. Konsekwencją tego są naj-
większe średnie ciśnienia (rys. 6.29) oraz prędkości przepływu elektrolitu (rys. 
6.30) i gęstości prądu (rys. 6.31) wyznaczone dla układu 2, natomiast najmniej-
sze dla układu 1. Jednym z ważniejszych parametrów charakteryzujących ob-
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róbkę ECM jest gęstość prądu. Z tego powodu do oceny wpływu synchronizacji 
drgań elektrod na proces dodatkowo obliczono średnie i maksymalne wartości 
tego parametru dla wcześniej przyjętego fragmentu okresu drgań wzdłużnych. 
Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 6.33 dla wcześniej wybranych 
układów synchronizacji drgań. 

 
Rys. 6.33.  Wartości średniej i maksymalnej gęstości prądu dla wybranych układów 

synchronizacji drgań 

Analiza potwierdza, że średnie wartości gęstości prądu zmieniają się wraz 
ze zmianą sposobu synchronizacji drgań oraz, że największe wartości przypada-
ją dla układu 2. Należy sądzić, że dla tego układu występuje najbardziej syme-
tryczny rozkład grubości SM. Spadek średniej gęstości prądu dla układów 3 i 4 
tłumaczy się większą lokalną koncentracją obróbki na powierzchniach pochylo-
nych pod pewnym kątem do przyjętego układu współrzędnych co potwierdza 
rosnące wartości maksymalne. Dalszy wzrost wartości średnich i maksymal-
nych tłumaczy się natomiast spłaszczaniem trajektorii złożonego ruchu transla-
cyjnego w skrajnych ER (rys. 6.11). 

Biorąc pod uwagę trajektorie ruchu ER dla złożonego ruchu drgającego 
(rys. 6.5 ÷ 6.12) oraz wyliczone rozkłady wielkości fizycznych w SM 
(rys. 6.8 ÷ 6.32) można przyjąć, że przypadek synchronizacji drgań, gdzie 
fp < fw przy jednocześnie wywołanych mniejszych posuwach  powinien być 
stosowany dla obróbki początkowej „zgrubnej” procesu. Dominujące drgania 
wzdłużne dla tych przypadków zapewniają dobre przepłukiwanie SM, 
a jednocześnie drgania wzdłużne wspomagają obróbkę na powierzchniach po-
chyłych. Jednocześnie należy podkreślić, że sposób synchronizacji drgań dla 
tego przypadku nie ma większego wpływu na proces. Układ drgań, gdy fp = fw 
i φp = π/2 jest układem, który w symetryczny sposób łączy ze sobą obróbkę 
zarówno powierzchni płaskich, jak i nachylonych pod pewnym kątem do osi 
układu współrzędnych. Z tego względu powinien być stosowany do obróbki 
kształtującej lub nawet wykańczającej. Sposób synchronizacji drgań, gdy 
fp > fw , powinien być stosowany dla obróbki końcowej „wykańczającej”. Cha-
rakter zmian grubości SM i lokalnie większe prędkości liniowe ER wynikające 
z jej drgań powodują lokalną intensyfikację obróbki. Efekt ten można dodatko-
wo wzmóc wywołaniem większego posuwu . 
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Duże znaczenie ma również wartość kąta przesunięcia fazowego, gdyż źle 
dobrany powoduje asymetryczny ruch ER w skrajnych jej położeniach w sto-
sunku do trajektorii drgań wzdłużnych, a w rozpatrywanym przypadku również 
do kształtu obrabianej powierzchni. Na rysunku 6.34 porównano rozkłady śred-
niej wartości gęstości prądu dla przypadku, gdy fp = fw z dwoma różnymi warto-
ściami kąta przesunięcia fazowego drgań: 

− φp = π/2  − symetryczny ruch ER, 
− φp = 0 − asymetryczny przypadek ruch ER. 
 

 
Rys. 6.34.  Rozkłady wzdłuż SM wartości średniej gęstości prądu dla układu  fp = fw 

przy różnych kątach przesunięcia fazowego drgań 

Na wykresie (rys. 6.34) można zauważyć, że sposób synchronizacji drgań 
ma wyraźny wpływ na rozkład średniej gęstości prądu. Dla przypadku asyme-
trycznego występuje wyraźny spadek wartości w początkowej części SM, 
szczególnie tam, gdzie występują powierzchnie pochyłe. 

Należy zaznaczyć, że wartością kąta przesunięcia fazowego można stero-
wać symetrią roztwarzania elektrochemicznego również w przypadku złożo-
nych powierzchni asymetrycznych w kierunku przepływu elektrolitu. Złożoność 
warunków hydrodynamicznych panujących w SM potwierdzają wykresy pręd-
kości przepływu elektrolitu oraz temperatury w poprzek szczeliny. Na wykre-
sach (rys. 6.14, 6.16, 6.18, 6.20, 6.22, 6.24, 6.26, 6.28) widać przemiennie wy-
stępujący przepływ laminarny − dla większych wartości SM, i turbulentny − dla 
mniejszych wartości SM. 

Prezentowany zestaw wyliczanych rozkładów wielkości fizycznych należy 
uzupełnić o rozkłady wzdłuż SM dla średniej temperatury elektrolitu ś  oraz 
koncentracji fazy gazowej . Na wykresach (rys. 6.35 − 6.36) przedstawiono je 
dla skrajnych przypadków synchronizacji drgań. W tym przypadku można zau-
ważyć wyraźny wpływ drgań poprzecznych na charakter przebiegu rozkładów. 
Moment występowania maksymalnych wartości dla  oraz ś  występuje prze-
miennie w danych chwilach czasowych. Wynika to z wzajemnego wpływu 
prędkości przepływu elektrolitu i gęstości prądu. Ze względu na dokładność 
odwzorowania kształtu ER jest to sytuacja bardzo korzystna. Duże szczeliny 
ułatwiają ich przepłukiwanie, ale jednocześnie sposób zasilania stałym objęto-
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ściowym wydatkiem elektrolitu powoduje, że dla dużych szczelin spada ciśnie-
nie elektrolitu, a w konsekwencji prędkość jego przepływu. 
a) b) 

 
Rys. 6.35.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku fp = fw, φp = 0: a) koncentracji fazy 

gazowej β, b) średniej temperatury elektrolitu Tśr 

a) b) 

 
Rys. 6.36.  Rozkłady wzdłuż SM dla przypadku 4fp = fw, φp = 0: a) koncentracji fazy 

gazowej β, b) średniej temperatury elektrolitu Tśr 

Wyznaczenie prezentowanych rozkładów wielkości fizycznych jest nie-
zbędne w celu wyznaczenia kształtu powierzchni obrobionej lub w elektrody 
roboczej w przypadku jej projektowania. Na podstawie zależności (3.27) wy-
znacza się nowe położenie punktów anody dla poszczególnych przekrojów po-
wierzchni wynikających z modelu numerycznego. W ten sposób uzyskuje się 
rozkłady zmiany kształtu PO (objętość wydrążonego materiału) po zadanym 
czasie obróbki. Na rysunku 6.37 przedstawiono ewolucję kształtu PO dla przy-
padku drążenia elektrodą kształtową w pełnym materiale dla wybranego prze-
kroju (rys. 6.2) tej elektrody. Obliczenia przeprowadzono dla jednego z wcze-
śniej rozpatrywanego układu drgań: fp = fw, φp = π/2. 
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Rys. 6.37. Ewolucja kształtu PO wzdłuż SM dla przypadku: 4fp = fw , φp = 0 

Na podstawie wyżej prezentowanych rozkładów można wnioskować, że 
wzrost częstotliwości drgań poprzecznych powoduje intensyfikację obróbki na 
powierzchniach nachylonych stosunku do osi układów współrzędnych XYZ. 
Efekt ten jest bardziej widoczny w początkowej części obrabianego kształtu. 
Wynika to z wpływu m. in. koncentracji fazy gazowej na proces obróbki ECM. 
Warunki w SM pod koniec jej długości pogarszają się - można powiedzieć, że 
proces obróbki ECM jest asymetryczny. W tym przypadku sytuację tę można 
poprawić dobierając kąt przesunięcia fazowego drgań poprzecznych φp w taki 
sposób, aby asymetryczny ruch translacyjny ER spowodował większą intensy-
fikację obróbki na powierzchniach krzywoliniowych pod koniec strefy obróbki. 
Należy jednocześnie podkreślić, że wzrost częstotliwości drgań wzdłużnych 
znacząco nie wpłynął na zmianę kształtu na powierzchniach płaskich i nachylo-
nych pod małym kątem w stosunku do osi  głównego układu współrzędnych.  

W prezentowanej symulacji komputerowej procesu ECM dla wszystkich 
przypadków synchronizacji drgań nie przekroczono granicznych wartości dla 
wyliczanych wielkości fizycznych. Można więc wnioskować, że obróbka prze-
biega stabilnie, bez występowania zjawisk krytycznych. 

6.3. Przykłady zastosowania 

6.3.1. Projektowanie elektrody roboczej 

Opisane oprogramowanie obok rozkładów warunków fizycznych panują-
cych w szczelinie międzyelektrodowej, służy przede wszystkim do wyznaczenia 
kształtu powierzchni przedmiotu obrobionego lub elektrody roboczej przy za-
danym początkowym kształcie powierzchni tych elektrod. Niezbędne narzędzia, 
dostosowujące format danych wyjściowych do formatu programów CAD-
CAM, znajdują się w zakładce „Filtr” programu VECM CAD 2.1.  

Metoda projektowania kształtu ER, zwana również zagadnieniem odwrot-
nym w obróbce ECM wykorzystuje reprezentację NURBS i pozwala, z zadaną 
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dokładnością, na analizę dowolnych powierzchni krzywoliniowych. Podobnie jak 
w przypadku symulacji obróbki ECM, polega ona na wyznaczeniu serii krzywych 
wzdłuż osi  opisujących ER, bazując na krzywych wynikających z przekrojów 
poprzecznych powierzchni przedmiotu obrabianego płaszczyznami równoległymi 
do płaszczyzny  głównego układu współrzędnych (rys. 4.3). Wyznaczane 
krzywe powstają w wyniku przecięcia wektora normalnego do powierzchni, 
poruszającego się po krzywych opisujących przedmiot obrabiany z powierzch-
nią elektrody roboczej. Krzywe wyznaczane odpowiednio gęsto opisują z dużą 
dokładnością kształt rozpatrywanej powierzchni. Na rysunku 6.38 przedstawio-
no uproszczony algorytm projektowania ER. Szczegółowe procedury opisano  
w rozdziale 5. 

Obliczenia projektowania ER przeprowadzono dla elektrod o takich sa-
mych kształtach − początkowym ER i końcowym PO. Cechy geometryczne dla 
elektrod przedstawiono na rysunku 6.2. 

 

 
Rys. 6.38. Algorytm projektowania elektrody roboczej 

W wyniku obliczeń otrzymano kształt powierzchni ER opisanej zbiorem 
punktów, który w wyniku odpowiednich transformacji można przekształcić na 
zapis wykorzystujący reprezentację NURBS. Jest ona powszechnie wykorzy-
stywana w programach typu CAD-CAM.  

W obliczeniach przyjęto następujące ważniejsze parametry obróbki:  
− szczelina początkowa ℎ − 0,2 mm, 
− prędkość ruchu posuwowego ER  − 0,0125 mm·s-1, 
− napięcie międzyelektrodowe  − 15 V, 
− strumień objętości elektrolitu  − 0,004 m3·min-1, 
− czas obróbki  − do uzyskania zadanej dokładności  

  obliczeń, 
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− parametry drgań wzdłużnych  − Aw = 0,1 mm, fw = 50 Hz, 
− parametry drgań poprzecznych  − Ap = 0,05, fp = 100 Hz, 
− kąt przesunięcia fazowego drgań − φ = 0o. 

Na rysunku 6.39 przedstawiono kształt powierzchni ER uzyskanej w wyni-
ku obliczeń ECM (kolor jasny) na tle powierzchni wyjściowej.  

 

 
Rys. 6.39.  Kształt wyznaczonej powierzchni w wyniku obliczeń ECM na tle po-

wierzchni wyjściowej 

W tym przypadku można zauważyć, że największe zmiany kształtu dla 
tych powierzchni przypadają dla obszarów, gdzie występują duże kąty nachyle-
nia oraz zakrzywienia powierzchni. 

Jak już wspomniano wyznaczoną powierzchnię jako wynik obliczeń dla 
projektowania kształtu ER można wczytać do programów typu CAD-CAM 
w celu opracowania technologii na jej wykonanie. Na rysunku 6.40 przedsta-
wiono wynik symulacji obróbki zgrubnej i kształtującej dla zaprojektowanej ER 
na frezarkach typu CNC.  
 a) b) 

              
Rys. 6.40. Obróbka zaprojektowanej powierzchni ER: a) zgrubna, b) kształtująca 

6.3.2. Sterowanie adaptacyjne procesem ECM 

Ważnym elementem programu symulującego obróbkę ECM jest zakładka 
„Sterowanie”. W tym przypadku występuje identyfikacja stanów krytycznych 
SK procesu, a w ślad za tym odpowiednia modyfikacja parametrów obróbki.  
W tabeli 6.1 przedstawiono badane parametry procesu pod kątem wystąpienia 
stanów krytycznych oraz możliwe sposoby reakcji układu sterowania drążarką, 
wynikające z jej możliwości konstrukcyjnych. 
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Tabela 6.1. Badane parametry procesu ECM 

Badany parametr Reakcja układu sterowania 

Wysokość SM 

 

Zmniejszenie wartości posuwu   
Postój czasowy ER 
Wycofanie ER  

Prędkość elektrolitu w SM 

 

Zmniejszenie wartości posuwu   
Postój czasowy ER 
Wycofanie ER 

Ujemne prędkości elektrolitu w SM 

 

Zmniejszenie wartości częstotliwości  
Zmniejszenie wartości częstotliwości  

Temperatura elektrolitu 

 

Zmniejszenie wartości posuwu  
Postój czasowy ER 
Wycofanie ER 

Koncentracja fazy gazowej 

 

Zmniejszenie wartości posuwu   
Postój czasowy ER 
Wycofanie ER 

Należy podkreślić, że ujemne wartości prędkości przepływu elektrolitu po-
jawiają się w pobliżu drgającej ścianki, wyliczane są na podstawie zależności 
(3.68) i powodują gwałtowny wzrost temperatury elektrolitu w obszarze ich 
występowania. Na rysunku 6.41 przedstawiono rozkłady prędkości przepływu 
elektrolitu wzdłuż grubości SM dla trzech kolejnych kroków czasowych. 

 

 
Rys. 6.41. Rozkłady prędkości przepływu elektrolitu wzdłuż grubości SM 

 
Dla opisanych w tabeli 6.1 parametrów procesu opracowano wzajemne ich 

powiązania z możliwą reakcją układu. Posłużyło to do opracowania sterowania 
adaptacyjnego procesem obróbki ECM na poziomie modelu matematycznego 
i numerycznego. Schemat takiego sterowania przedstawiono na rysunku 6.42. 

Wymienione parametry powiązano z możliwymi reakcjami układu w taki 
sposób, aby można było sterować siłą ich oddziaływania w stosunku do aktual-
nie zdefiniowanych w procesie symulacji. 
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Rys. 6.42. Schemat sterowania adaptacyjnego 

W przypadku rozbudowy drążarki, opisane reakcje układu można posze-
rzyć o kolejne, wynikające możliwości sterowania napięciem międzyelektro-
dowym oraz parametrami zasilania SM w elektrolit.  

Na rysunku 6.43 przedstawiono Program VECM CAD 2.1 z aktywnym 
modułem sterowania adaptacyjnego. Wynikiem takiej symulacji procesu ECM 
są zmienne w czasie parametry obróbki. Wymusza to konieczność generowania 
kodu sterującego drążarką (stanowiskiem badawczym). Fragment takiego kodu 
przedstawiono na rysunku 6.41. W kodzie dla danej pozycji ER w osi  defi-
niowane są nowe parametry obróbki wynikające z analizy SK. Przykładowo: 

N020 S50   − drgania wzdłużne, 
N030 SP40  − drgania poprzeczne, 
N040 F0.7  − posuw mm·min-1, 
N050 SA 90  − przesuniecie fazowe drgań o 90 stopni, 
N060 G1 Y0  − najazd na punkt początkowy, 
N070 G1 Y0.52  − punkt końcowy obróbki, 
N080 G4 500  − postój czasowy 500 ms, 
N090 G1 Y1.24 − punkt zmiany parametrów, 
N100 S40   − drgania wzdłużne, 
N110 SP32  − drgania poprzeczne, 
N120 G1 Y1.69  − punkt zmiany parametrów, 
N130 F0.56  − posuw mm·min-1, 
N140 G1 Y1.93  − punkt zmiany parametrów, 
N150 F0.7  − początkowy - posuw mm·min-1, 
N160 G1 Y1.75  − punkt zmiany parametrów. 
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Rys. 6.43. Program VECM CAD 2.1 z aktywnym modułem sterowania adaptacyjnego 

Jak wykazano wcześniej sposób wzajemnego powiązania częstotliwości 
drgań wzdłużnych i poprzecznych oraz prędkości posuwowej ER, wpływa na 
charakter obróbki. Projektując proces ECM dla złożonych powierzchni krzywo-
liniowych z wykorzystaniem programów do symulacji, powinna istnieć możli-
wość nie tylko doboru stałych parametrów obróbki lecz także ich ręczna mody-
fikacja wynikająca z analizy kształtu obrobionej powierzchni oraz doświadcze-
nia technologa. Z tego względu moduł dodatkowo umożliwia wczytywanie 
zmodyfikowanych parametrów początkowych dla dowolnego momentu obrób-
ki, np. pod koniec procesu parametry optymalne dla obróbki wykańczającej. 
Efektem tak przygotowanej symulacji będzie kod sterujący drążarką uwzględ-
niający analizę SK i ręcznej modyfikacji parametrów. 

Przykładowo chcąc zmienić parametry drgań wzdłużnych na współrzędnej 
dla ER  = 1 mm , a następnie pod koniec obróbki dla  = 2 mm kod wejścio-
wy do obliczeń symulacyjnych będzie postaci: 

 

Y1.0: S70 SP35 SA0, 
Y1.9: G4 500, 
Y2.0: S70 SP140 SA90. 
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W tym przypadku dodatkowo przed zmianą parametrów drgań dla obróbki 
końcowej zadano postój czasowy 500 ms w celu lepszego przepłukania SM.  

Na rysunku 6.44 przedstawiono schemat sterowania adaptacyjnego z uwzglę-
dnieniem parametrów wejściowych dla symulacji obróbki ECM. 

 

 
Rys. 6.44. Schemat sterowania adaptacyjnego z uwzględnieniem parametrów wej-

ściowych 

W zapisie kodu sterującego drążarką (rys. 6.43) czcionką wytłuszczoną za-
znaczono uwzględnione parametry wejściowe. 



 
 
 
 
7. BADANIA DOŚWIADCZALNE  

W technologii ECM istotne znaczenie mają badania doświadczalne, szcze-
gólnie na modelowych stanowiskach doświadczalnych. Pozwalają one na wy-
znaczenie charakterystyk elektrochemicznych, niezbędnych do przeprowadze-
nia symulacji komputerowej, pomiaru odchyłek między wynikami uzyskanymi 
z symulacji komputerowych procesu ECM oraz z badań. Uzyskane wyniki po-
zwolą na ewentualną korektę modeli matematycznych i oprogramowania. 

7.1. Stanowisko badawcze 

7.1.1. Budowa stanowiska badawczego 

Przyjęto modułową budowę stanowiska w celu możliwości realizacji ob-
róbki ECM w następujących odmianach kinematycznych:  
− drążenie elektrodą kształtową,  
− drążenie elektrodą kształtową drgającą w kierunku ruchu posuwu głównego, 
− drążenie elektrodą kształtową drgającą prostopadle do kierunku ruchu posu-

wu głównego, 
− drążenie elektrodą kształtową o złożonym ruchu translacyjnym.  

Podstawowym zespołem stanowiska jest jego korpus. Składa się on z dwóch 
płyt podstawowych (1) i (2) oraz dwóch płyt ruchomych (4) i (5) (rys. 7.1) zwią-
zanych ze sobą za pomocą czterech słupów prowadzących 3 wraz z liniowymi 
łożyskami zamkniętymi typ LM20UU. Z płytami ruchomymi związane są elek-
trody.  

Do korpusu stanowiska, w zależności od odmiany obróbki, mocowane są 
odpowiednie układy napędowe elektrod wywołujące ruchy: posuwowy z pręd-
kością  i ruch obrotowy z prędkością  oraz układy napędowe wywołujące 
drgania elektrod w kierunkach normalnym i prostopadłym do ruchu posuwowe-
go wgłębnego. 

Układ napędowy posuwu głównego (rys. 7.2) elektrody roboczej składa się 
z płyty ruchomej (4) osadzonej na słupach prowadzących za pomocą tulei tocz-
nych i połączonej poprzez nakrętki (6) ze śrubami pociągowymi (7). Śruby pocią-
gowe napędzane są serwo - silnikiem (8), poprzez przekładnię pasową zębatą (9). 
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Rys. 7.1. Korpus stanowiska badawczego  

 
 

 
Rys. 7.2. Napęd posuwu głównego elektrody roboczej 

Układ napędowy drgań poprzecznych elektrody roboczej (rys. 7.3) składa 
się z suportu (10) osadzonego, poprzez elementy ślizgowe (11) i prowadnice, 
(12) na płycie (4). Suport (10) napędzany jest serwo − silnikiem (13), poprzez 
przekładnię pasową zębatą (14) i krzywkę mimośrodową (15). Stały docisk 
suportu do krzywki zapewnia sprężyna (16). 
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Rys. 7.3. Napęd drgań poprzecznych elektrody roboczej 

Układ napędowy drgań wzdłużnych elektrody (rys. 7.4) składa się z płyty 
ruchomej (5), osadzonej na słupach prowadzących za pomocą tulei tocznych  
i związanej poprzez popychacze (17) z belką (18). Belka (18) współpracuje  
z krzywką mimośrodową (19) napędzaną poprzez przekładnię pasową zębatą 
(20) z serwo − silnikiem (21). Stały docisk belki (18) z krzywką zapewniają 
sprężyny (22).  

 

 
Rys. 7.4. Napęd drgań wzdłużnych elektrody 

Zasadniczym elementem stanowiska jest komórka obróbkowa (rys. 7.5).  



99 

 
 

  a)  b) 

    
Rys. 7.5.  Komórka obróbkowe z elektrodą kształtową: a) widok komórki, b) przekrój 

przez elektrodę 

Niezależnie od rodzaju obróbki w komórce obróbkowej znajdują się 
przedmiot obrabiany (1) oraz elektroda robocza (2) (rys. 7.5). W zależności od 
odmiany obróbki erozyjnej, elektrody mocowane są odpowiednio do płyt ru-
chomych (10) i (11) (rys. 7.1). Otworami (3) podawany jest do komórki obrób-
kowej elektrolit, natomiast usuwany otworami (4). Sposób zasilania szczeliny 
międzyelektrodowej w elektrolit zapewnia płasko-równoległy przepływ.  

W korpusie komórki zamocowana jest jedna z elektrod, druga elektroda 
mocowana jest na tarczy bazującej poprzez element uszczelniający (rys. 7.6). 

 

a) b) 

     
Rys. 7.6.  Komórka obróbkowa dla elektrod kształtowych: a) korpus komórki, b) tarcza 

bazująca wraz z elementem uszczelniającym i elektrodą 

Napięcie prądu stałego doprowadzono bezpośrednio do elektrod. Z tego 
względu korpus komórki obróbkowej wykonano całkowicie z materiału nie 
przewodzącego prąd elektryczny − podobnie jak tarcze bazujące. 

Ze względu na panujące ciśnienie elektrolitu w szczelinie międzyelektro-
dowej oraz kinematykę elektrod istotny jest sposób uszczelnienia komórki,  
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w której elektrody wykonują ruch drgający w dwóch płaszczyznach. Do 
uszczelnienia zastosowano płytkę widoczną w górnej części korpusu komórki 
(rys. 7.6a) z dopasowanym otworem do kształtu elektrody. Płytka mocowana 
jest do korpusu komórki w sposób suwliwy przy pomocy czterech ślizgaczy 
(rys. 7.7a). Ma ona za zadanie uszczelnić komórkę obróbkową w kierunkach 
ruchu posuwowego i drań wzdłużnych. Płytkę uszczelniającą w całości przed-
stawiono na rysunku 7.7b.  

 
a) b) 

      
Rys. 7.7.  Uszczelnienie komórki obróbkowej: a) korpus komórki ze ślizgaczami płytki 

uszczelniającej, b) płytka uszczelniająca 

Na rysunku 7.8 oraz 7.9 przedstawiono, odpowiednio kompletnie złożoną 
komórkę obróbkową oraz część mechaniczną stanowiska badawczego dla drą-
żenia elektrodą kształtową. 

 

 
Rys. 7.8. Komórka obróbkowa dla elektrod kształtowych 
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Rys. 7.9. Stanowisko badawcze − część mechaniczna 

Obok układu mechanicznego można wyróżnić następujące części składowe 
stanowiska: 
− zasilacz prądu stałego, 
− system zasilania elektrolitem, 
− system kontroli parametrów procesu. 

W komórce obróbkowej wymuszony jest przepływ elektrolitu ze stałym 
natężeniem przepływu . W celu wywołania stałego  zbudowano układ skła-
dający się z pompy śrubowej (1) (rys. 7.10b), zintegrowanej z zaworem bezpie-
czeństwa (2), dławika (3), którego zadaniem jest ograniczenie ciśnienia docho-
dzącego do komórki obróbkowej oraz regulatora stałego natężenia przepływu 
(4). W układzie tym przewidziano pomiar ciśnienia za pomocą manometrów 
zegarowych (5) przed i za regulatorem stałego natężenia przepływu oraz czujni-
ków ciśnienia (6) umieszczonych przed i za komórką obróbkową. 
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Na rysunku 7.10a przedstawiono podstawowe elementy układu zasilania 
stanowiska w elektrolit. Składa się on ze zbiornika (7) o pojemności 80 dm3 
znajdującego się nad pompą śrubową JP-7115 (8) wraz z zaworem bezpieczeń-
stwa (9) i rotametrem VLK-3KA-D (10). Układ ten pozwala zasilać stanowisko 
badawcze ciśnieniem elektrolitu w zakresie 0,1 ÷ 1,2 MPa oraz natężeniem 
przepływu w zakresie 1 ÷ 10 dm3·min-1. Do zasilania elektrod wykorzystano 
zasilacz tyrystorowy prądu stałego firmy Elkor 30 V/500 A. Dzięki niemu ist-
nieje możliwość płynnej nastawy napięcia pracy w zakresie 0 ÷ 30 V oraz mak-
symalnego prądu pracy w zakresie 0 ÷ 500 A.  

 

a) b) 

   
Rys. 7.10. System zasilania elektrolitem 

System kontroli parametrów procesu zbudowano na bazie sterownika Mit-
subishi FX 3U oraz komputera klasy PC. System dzięki łącznikom krańcowym 
i optycznym bazuje oraz synchronizuje pracę silników, co jest szczególnie waż-
ne w przypadku synchronizacji drgań dla zadanych wartości przesunięć i obro-
tów, kontroluje ich pracą w układzie sprzężenia zwrotnego, dokonuje pomiaru  
i rejestracji ciśnienia w dwóch punktach układu zasilania elektrolitem. W skład 
systemu wchodzą (rys. 7.11): 
− komputer klasy PC, 
− sterownik 1, 
− silnik prądu stałego 2, 
− łącznik krańcowy 3, 
− łączniki optyczne 4, 
− czujniki ciśnienia elektrolitu 5. 

Zastosowane serwonapędy umożliwiają pracę w dwóch trybach: 
− ze stałą prędkością posuwu, 
− ze stałym obciążeniem. 
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Tryb pracy ze stałą prędkością posuwową jest powszechnie stosowany 
w drążeniu elektrochemicznym i jednocześnie umożliwia modelowanie mate-
matyczne tej obróbki. Praca ze stałym obciążeniem umożliwia z kolei utrzyma-
nie stałego średniego ciśnienia w SM. 

 

 
Rys. 7.11. System sterowania i kontroli parametrów procesu ECM 

Do sterowania stanowiskiem opracowano program na komputer PC, za 
pomocą którego można realizować założone funkcje zaprojektowanego stano-
wiska (rys. 7.12a).  

Widok okna dla testera komunikacji przedstawiono na rysunku 7.12b. Pro-
gram utworzono w celu poszerzenia możliwości testowania dokładności geome-
trycznej i kinematycznej stanowiska. 

  

a) b) 

   
 

Rys. 7.12.  Program sterujący stanowiskiem: a) program EXECM do sterowania ser-
wo-silnikami, b) program VECM do testowania komunikacji z serwo-
silnikami 
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7.1.2. Dynamiczna identyfikacja stanowiska badawczego 

Zaprojektowane i wykonane stanowisko badawcze do weryfikacji obróbki 
ECM złożonych powierzchni kształtowych jest przykładem układu masowo-
-sprężystego, w którym realizowane są ruchy drgające translacyjne w dwóch 
kierunkach − wymuszane za pomocą silników prądu stałego. Wywołane drgania 
niezbędne do realizacji procesu obróbki ECM mogą wpływać na poprawne 
działanie stanowiska badawczego. 

Analizując stan dynamiczny urządzenia rozróżnia się drgania występujące 
przy tzw. biegu jałowym oraz drgania generowane w czasie rzeczywistym pod 
obciążeniem. 

Do realizacji wyżej sformułowanego celu, wykorzystano doświadczalną 
identyfikację zjawisk dynamicznych występujących w pracującym przy pełnym 
obciążeniu stanowisku badawczym. 

Pomiar parametrów dynamicznych stanowiska badawczego jest złożonym 
eksperymentem fizycznym. Prawidłowy wybór punktów pomiarowych i ustale-
nie właściwych warunków pracy badanego stanowiska badawczego są bardzo 
istotnymi elementami analizy dynamicznej. 

Identyfikacja dynamiczna stanowiska badawczego obejmuje pomiar drgań: 
− zespołu wykonującego ruch translacyjny poziomy,  
− zespołu wykonującego ruch translacyjny pionowy, 
− płyty korpusowej scalającej konstrukcję stanowiska badawczego. 

W tabeli 7.1 przedstawiono możliwe konfiguracje wymuszeń drgań trans-
lacyjnych poziomych i pionowych, dla których przeprowadzono pomiary. 

Tabela 7.1. Konfiguracje wymuszeń drgań 

Nr pomiaru 

Drgania 
wymuszone 
poprzeczne 

Drgania 
wymuszone 
wzdłużne 

Drgania 
całego 
stanowiska Zasilanie 

elektrolitem czujnik 1 czujnik 2 czujnik 3 
Hz Hz Hz 

1 25 37,5 - 

 = 2 
dm3·min-1 

2 50 75 - 
3 0 37,5 - 
4 25 0 - 
5 0 75 - 
6 50 0 - 

Do identyfikacji dynamicznej (pomiarów drgań) zastosowano komputero-
wy analizator diagnostyczny KSD 400 firmy PUP "SENSOR" sc. 
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Podstawowymi elementami analizatora są:  
− czujniki przekształcające wielkości mechaniczne na elektryczne sygnały, 
− wzmacniacze pomiarowe dopasowujące sygnały z czujników do współpracy 

z kartą przetwornika AC,         
− 16-kanałowa karta przetwornika AC o standardzie PCMCIA typu NIDAQ-

700 lub 6024E, 
− komputer klasy PC z wejściem typu PMCIA (wraz z oprogramowaniem). 

Poniżej podano ważniejsze parametry techniczne analizatora: 
− liczba kanałów pomiarowych − 16, 
− liczba próbek na kanał − 4 ÷ 262144, 
− częstotliwość próbkowania − 16 ÷ 100000 lub 200000 Hz, 
− odstępy pomiarów czasowych − 0,1 ÷ 3600 s , 
− odstęp pomiaru w funkcji obrotów − 10 ÷ 500 obr·min-1, 
− zakres drgań bezwzględnych − 4 ÷ 15000 Hz (przy czujnikach CP-03) (-3 dB), 
− zakres drgań względnych − 0 ÷ 10000 Hz (-3dB), 
− zakres pomiarowy przyśpieszeń − 0 ÷ 70 m·s-2 (RMS), 
− zakres pomiarowy prędkości drgań − 0 ÷ 70 mm·s-1 (RMS), 
− zakres pomiarowy amplitudy drgań − 0 ÷ 700 µm (RMS), 
− zakres przesunięć względnych − 0,5 ÷ 3,2 mm. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych i uprzywilejowane kierunki po-
miarów przedstawiono na rysunku 7.13. 

 

 
Rys. 7.13. Rozmieszczenie czujników drgań 
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Czujnik (1) umocowany jest do zespołu roboczego, wykonującego ruchy 
translacyjne poziome wywołane ruchem obrotowym mimośrodu, którego napęd 
zrealizowano za pomocą przekładni pasowej zębatej i silnika prądu stałego. 
Teoretyczna amplituda drgań wynika z zastosowanego mimośrodu i wynosi 
± 0,05 mm. 

Czujnik (2) zamocowano na ruchomej płycie, której ruch translacyjny pio-
nowy także wywołany jest za pomocą mimośrodu. Mimośród podobnie napę-
dzany jest za pomocą przekładni pasowej zębatej i silnika prądu stałego. Teore-
tyczna amplituda drgań wynosi ± 0,1 mm. 

Czujnik (3) umocowano na nieruchomej korpusowej płycie stanowiska ba-
dawczego. 

Pomiary przeprowadzono dla wszystkich kombinacji wymuszeń drgań 
zgodnie z tabelą 7.1. 

Na rysunkach 7.14 − 7.19 przedstawiono uzyskane wyniki dla pomiaru 1  
i pomiaru 2, w postaci charakterystyk czasowych i charakterystyk częstotliwo-
ściowych. 

Pomiar 1 

 
Rys. 7.14. Przebiegi czasowe prędkości drgań (drgania poprzeczne - 25 Hz, drgania 

wzdłużne - 37,5 Hz) 
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Rys. 7.15. Analiza FTT (drgania poprzeczne - 25 Hz, drgania wzdłużne - 37,5 Hz) 

 
Rys. 7.16. Przebiegi czasowe dla prędkości drgań (drgania poprzeczne - 25 Hz, drga-

nia wzdłużne - 37,5 Hz) 
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Pomiar 2 
 

 
Rys. 7.17. Przebiegi czasowe dla prędkości drgań (drgania poprzeczne - 50 Hz, drga-

nia wzdłużne - 75 Hz) 

 
Rys. 7.18. Analiza FTT (drgania poprzeczne - 50 Hz, drgania wzdłużne - 75 Hz) 
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Rys. 7.19. Przebiegi czasowe dla prędkości drgań (drgania poprzeczne - 50 Hz, drga-

nia wzdłużne - 75 Hz) 

Identyfikacja dynamiczna układu kinematycznego stanowiska badawczego 
przeprowadzona została w celu rozpoznania charakteru rzeczywistych drgań 
elektrody roboczej, wymuszanych za pomocą układu krzywek napędzanych 
przekładniami pasowymi. Źródłem napędu krzywek są silniki prądu stałego. 

Wartości parametrów wibroakustycznych zależą często od działania wielu 
źródeł, o różnych częstościach, amplitudach i kątach fazowych. Na wykresach 
przedstawiono charakterystyki czasowe i amplitudowo-częstotliwościowe dla 
prędkości drgań zarówno samego źródła drgań, a więc układów wymuszających 
drgania, jak również charakterystycznych zespołów stanowiska, które w mniej-
szym lub większym stopniu owe wymuszenia przenoszą. 

Uzyskane wyniki badań drgań stanowiska oraz zaprezentowane wykresy 
charakterystyk czasowych i amplitudowo-częstotliwościowych pozwalają sfor-
mułować następujące wnioski: 
− dominantą badanych przebiegów są składowe o częstotliwościach równych 

częstotliwości zadanemu wymuszeniu (np. 25 Hz, 50 Hz, 75 Hz), 
− składowe drgań o częstotliwościach mniejszych niż częstotliwość wymusze-

nia pochodzą zapewne od drgań samowzbudnych układu wynikających  
z hydrodynamiki przepływu elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej 
komórki obróbkowej, 

− składowe drgań o częstotliwościach większych niż częstotliwość wymusze-
nia układu ruchowego stanowiska wynikają, m. in., z oddziaływania wirują-
cych elementów stanowiska i zastosowanych silników, 
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− prędkości drgań zespołu wymuszającego drgania pionowe zbliżone są do 
wartości teoretycznych określonych dla sygnału harmonicznego o znanej 
częstości i amplitudzie (rys. 7.20), 

− prędkości drgań zespołu wymuszającego drgania poziome zbliżone są do 
wartości teoretycznych, określonych dla sygnału harmonicznego o znanej 
częstości i amplitudzie (rys. 7.21), 

− widoczne na wykresach różnice wynikają z cech konstrukcyjnych zastosowa-
nego sposobu realizacji złożonego ruchu drgającego elektrody, w istocie z wy-
stępującego w układzie tarcia na prowadnicach oraz charakterystyk sprężyn. 

 

 
Rys. 7.20.  Przebiegi czasowe dla prędkości drgań wybranych punktów pomiarowych 

(drgania wzdłużne - 75 Hz, drgania poprzeczne - 0 Hz) 
 

 
Rys. 7.21.  Przebiegi czasowe dla prędkości drgań wybranych punktów pomiarowych 

(drgania wzdłużne - 50 Hz, drgania poprzeczne - 0 Hz) 

7.2. Badania weryfikujące model matematyczny obróbki  

Badania weryfikujące model matematyczny procesu ECM przeprowadzono 
dla drążenia elektrodą kształtową o złożonym ruchu translacyjnym, czyli drga-
jącą jednocześnie w dwóch płaszczyznach. 

Do oceny dokładności modelu matematycznego przyjęto następujące kry-
teria: 
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 − rozkład odchyłki kształtu teoretycznego obliczonego na podsta-
wie symulacji procesu i kształtu PO otrzymanego po obróbce, 

 − odchyłkę maksymalną. 
 

Na podstawie rozkładu odchyłki kształtu  dla każdej próbki wyznaczono 
odchylenie standardowe odchyłki kształtu opisane zależnością: 

 

 = ∑ ś    (7.1) 
 

gdzie:  liczbą punktów pomiarowych 
 

Badane próbki wykonano ze stali stopowej narzędziowej do pracy na gorąco 
o symbolu 2312 ulepszonej cieplnie do twardości 32 HRC (wg PN-76/H-84030). 
Materiał tak przygotowany wybrano ze względu na jego powszechne zastosowa-
nie w produkcji elementów formujących w formach wtryskowych. Po obróbce 
ECM próbki płukano w wodzie, a następnie w płynie powierzchniowo aktywnym 
i konserwującym. Przed pomiarami próbki myto w benzynie nieetylizowanej. 
Pomiar powierzchni wykonano metodą skaningu punktowego na współrzędno-
ściowej maszynie pomiarowej Mistral 070705 wyposażoną w głowicę PH10M.  

Badania weryfikujące dla elektrody kształtowej przeprowadzono dla pró-
bek o postaci geometrycznej i układzie wymiarów przedstawionych na rysun-
ku 7.22. Próbki zostały wykonane z dokładnie obrobionej przygotówki i wy-
miarach 17,5 x 45 mm, a następnie przecięte drutem o średnicy 0,25 mm na 
elektroerozyjnej drążarce drutowej. W ten sposób z jednego cięcia uzyskano 
dwie próbki o powierzchniach, po uwzględnieniu szczeliny międzyelektrodo-
wej, odległych od siebie o 0,355 mm. W taki sam sposób wykonano z miedzi 
elektrody robocze. Wstępne dopasowanie kształtu powierzchni ER i PO spowo-
dowało skrócenie czasu trwania obliczeń numerycznych oraz czasu drążenia. 

 Do badań weryfikujących wybrano układ symetryczny drgań fp = fw, 
φp = π/2, dla których z przeprowadzonej analizy teoretycznej rozkładów wiel-
kości fizycznych wzdłuż SM (rys. 6.29−6.32), w tym rozkładu gęstości prądu, 
obróbka zachodzi najintensywniej. Czynnikami zmiennymi w badaniach były 
częstotliwość drgań wzdłużnych oraz poprzecznych. Amplitudy drgań przesu-
nięto w fazie o 90°. Poziom zmienności tych drgań przedstawiono w tabeli 7.2. 
Dla każdego układu wykonano pięć prób. 

Tabela 7.2. Poziom zmienności czynników badanych 

 Drgania wzdłużne Drgania poprzeczne Kąt przesunięcia 
fazowego drgań 

f [ Hz ]  [ mm ] f [ Hz ]  [ mm ] [ rad ] 

Układ 1 30 0,1 30 0,05 π/2 

Układ 2 60 0,1 60 0,05 π/2 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 7.22.  Postać geometryczna i układ wymiarów dla ER i PO: a) widok izometrycz-

ny, b) rzuty 

W tabeli 7.3 przedstawiono poziomy czynników stałych przyjętych w ba-
daniach. 

Tabela 7.3. Poziom czynników stałych przyjętych w badaniach 

Czynnik Wartość 
Napięcie międzyelektrodowe 15 V 
Rodzaj elektrolitu NaNO3 15% 
Temperatura elektrolitu 293 K 
Zasilanie elektrolitem  = 0,002 m3·min-1 
Grubość początkowa szczeliny ME 0,2 mm 
Prędkość ruchu posuwowego  = 1 mm·min-1 

Czas obróbki 60 s 
 
Badania weryfikujące model matematyczny procesu ECM elektrodą kształ-

tową przeprowadzono porównując powierzchnię PO, którą otrzymano w wyni-
ku symulacji komputerowej procesu z powierzchnią otrzymaną w wyniku ob-
róbki zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 7.23.  
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Rys. 7.23. Algorytm badań weryfikujących model matematyczny procesu ECM dla 

elektrody kształtowej 

Na maszynie pomiarowej rejestrowano punkty, co 0,2 mm w obu kierun-
kach na powierzchni próbki. W wyniku otrzymano chmurę punktów, na których 
utworzono powierzchnię będącą odzwierciedleniem kształtu powierzchni obro-
bionej. W analogiczny sposób z punktów, będących wynikiem symulacji proce-
su w odpowiednich węzłach siatki numerycznej, otrzymano teoretyczną po-
wierzchnię po obróbce. 

Powierzchnie porównano dla pięciu przekrojów, uzyskując w ten sposób 
pięć par krzywych odległych od siebie o 3 mm (rys. 7.24). Uzyskane profile 
zbliżano wzajemnie do siebie wzdłuż osi z tak długo, aż wartość odchylenia 
standardowego  (7,1) osiągnęła wartość minimalną. Pozwoliło to wyznaczyć 
rozkład odchyłki kształtu  mierzonej wzdłuż normalnej do powierzchni PO 
względem kształtu otrzymanego z symulacji. 

 
Rys. 7.24. Przekroje powierzchni przyjęte do analizy 
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Obliczenia wykonano dla pięciu próbek w każdym układzie drgań. Wyniki 
obliczeń odchylenia standardowego S oraz maksymalnej odchyłki kształtu δmax 
dla pięciu przekrojów, w każdym układzie drgań, zestawiono odpowiednio  
w tabeli 7.4 i 7.5. Rozkłady odchyłki kształtu przedstawiono natomiast dla wy-
branej próbki z każdego układu drgań. 

Tabela 7.4.  Wyniki obliczeń odchylenia standardowego oraz maksymalnej odchyłki 
kształtu dla pierwszego układu drgań 

 Przekrój 
Próbka 

1 2 3 4 5 

UKŁAD 1 
 

 

 
[mm] 

1 0,010 0,014 0,014 0,012 0,012 

2 0,014 0,015 0,014 0,012 0,012 

3 0,017 0,016 0,015 0,014 0,014 

4 0,012 0,015 0,015 0,015 0,014 

5 0,018 0,019 0,020 0,018 0,017 

 
[mm] 

1 0,020 0,032 0,030 0,017 0,018 

2 0,026 0,033 0,031 0,020 0,023 

3 0,030 0,033 0,030 0,021 0,025 

4 0,021 0,032 0,031 0,029 0,032 

5 0,038 0,036 0,037 0,036 0,040 

Tabela 7.5. Wyniki obliczeń odchylenia standardowego oraz maksymalnej odchyłki 
kształtu dla drugiego układu drgań 

  Przekrój Próbka 
6 7 8 9 10 

UKŁAD 2 
 

 

 
[mm] 

1 0,012 0,011 0,012 0,020 0,018 

2 0,013 0,012 0,017 0,018 0,009 

3 0,014 0,014 0,021 0,019 0,009 
4 0,015 0,016 0,015 0,017 0,011 

5 0,020 0,020 0,018 0,017 0,018 

 

[mm] 

1 0,019 0,019 0,018 0,039 0,034 

2 0,020 0,020 0,025 0,034 0,016 
3 0,020 0,021 0,031 0,035 0,020 

4 0,024 0,023 0,019 0,034 0,030 

5 0,038 0,037 0,040 0,036 0,040 
 

Rozkłady odchyłki kształtu  (gruba linia czerwona) wzdłuż długości 
przekroju  i kształt przekroju elektrody roboczej (cienka linia niebieska) opi-
sany wielkościami  i  oraz przyjęte do oceny wskaźniki dokładności zapre-
zentowano na wykresach w tabeli 7.6 i 7.7.  
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Tabela 7.6. Rozkłady odchyłki kształtu wzdłuż wybranych przekrojów dla próbki 2 

PRZEKRÓJ 1 
UKŁAD 1 

 

S 0,014 mm
δmax 0,032 mm

 
  

PRZEKRÓJ 2 
UKŁAD 1 

 

S 0,015 mm
δmax 0,033 mm

 
 

PRZEKRÓJ 3 
UKŁAD 1 

 

S 0,016 mm
δmax 0,033 mm

 
 

PRZEKRÓJ 4 
UKŁAD 1 

 

S 0,015 mm
δmax 0,032 mm

 
 

PRZEKRÓJ 5 
UKŁAD 1 

 

S 0,019 mm
δmax 0,037 mm
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Tabela 7.7. Rozkłady odchyłki kształtu wzdłuż wybranych przekrojów dla próbki 7 

PRZEKRÓJ 1 
UKŁAD 2 

 

S 0,011 mm
δmax 0,019 mm

 

PRZEKRÓJ 2 
UKŁAD 2 

 

S 0,012 mm
δmax 0,020 mm

 

PRZEKRÓJ 3 
UKŁAD 2 

 

S 0,014 mm
δmax 0,021 mm

 

PRZEKRÓJ 4 
UKŁAD 2 

 

S 0,016 mm
δmax 0,023 mm

 

PRZEKRÓJ 5 
UKŁAD 2 

 

S 0,020 mm
δmax 0,032 mm
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Badania weryfikujące przeprowadzono w celu sprawdzenia opracowanych 
modeli analitycznych i numerycznych procesu ECM. Wykonano je na zaprojek-
towanym i wykonanym stanowisku badawczym (opisano w podrozdziale 7.1). 
Badania polegały na obróbce przyjętymi do symulacji komputerowej kształtami 
elektrod (rys. 7.22), z zadanymi parametrami stałymi i zmiennymi dotyczącymi 
drgań elektrody (tab.7.2, 7.3). Dla tych samych parametrów prowadzona była 
symulacja komputerowa, następnie porównano kształty elektrod (PO) otrzyma-
nych w wyniku obliczeń z zmierzonymi na obrobionych próbkach. Na wykre-
sach w tabelach 7.6 − 7.7 przedstawiono rozkłady odchyłek kształtu dla po-
szczególnych próbek w pięciu przekrojach zgodnie z rysunkiem 7.25.  

Na przedstawionych wykresach widoczne jest, że w każdym z profili można 
wyróżnić pewien charakterystyczny zarys powtarzalny oraz odchyłki o charakte-
rze losowym. Zarys ten można, z pewnym przybliżeniem, traktować jako obraz 
rozkładu sumy błędów modelu matematycznego i wykonania elektrod. Pomiary 
wykazały, że błąd wykonania elektrody nie przekroczył 0,012 mm. Uwzględnia-
jąc, że grubość szczeliny międzyelektrodowej dla drgającej elektrody roboczej, 
we wszystkich przypadkach, mieściła się w zakresie 0,18 ÷ 0,38 mm, a błąd wy-
nikający z modelowania nie przekraczał  = 0,040 mm, można zatem wnio-
skować o zadawalającej dokładności zaproponowanych modeli matematycz-
nych i numerycznych. 

Z rozkładu odchyłek między profilami otrzymanymi z symulacji i badań 
dla próbek kształtowych oraz z wyników obliczeń przedstawionych w tabe-
lach 7.4 − 7.5 wynika, że największe odchyłki δ występowały lokalnie dla prze-
krojów o dłuższej drodze przepływu elektrolitu, a jednocześnie tam, gdzie od-
chylenie normalnej do powierzchni obrabianej, względem osi globalnego ukła-
du współrzędnych , było największe. Na pozostałych fragmentach niedo-
kładność mieściła się lub nieznacznie przekraczała niedokładności związane  
z pomiarem na maszynie współrzędnościowej i z wykonaniem elektrod. Na 
dokładność symulacji procesu ECM ma również wpływ odległość punktów 
dyskretyzacji elektrod, szczególnie w kierunku prostopadłym do kierunku prze-
pływu elektrolitu oraz zmienne warunki hydrodynamiczne przepływu wynika-
jące z przyjętych krzywoliniowych powierzchni elektrod. 

Badania wykazały również, że nieznacznie mniejsze odchyłki kształtu uzy-
skano dla niskich częstotliwości drgań (układ 1 tab. 7.2) Wraz ze wzrostem 
częstotliwości drgań (układ 2 tab. 7.2) błędy odchyłki kształtu rosną, czyli do-
kładność obliczeń symulacyjnych obróbki pogarsza się. Większego znaczenia 
zaczynają nabierają zjawiska dynamiczne zachodzące w przepływie elektrolitu. 
Należy również podkreślić wpływ sztywności stanowiska badawczego oraz 
dokładność odwzorowania drgań. Czynniki te przebadano w podrozdziale 7.1.2.  

Na rysunku 7.25 przedstawiono powierzchnie próbki z charakterystyczny-
mi dla ECM śladami obróbki oraz występującymi stanami krytycznymi, do 
których zalicza się m. in. zwarcie elektrod. Zjawiska te tłumaczy się tworze-
niem struktury falowej na powierzchni anody w wyniku sprzężenia pól hydro-
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dynamicznych z procesami dyfuzji i roztwarzania elektrochemicznego w war-
stwie przyściennej przy anodzie oraz wystąpieniem przepływu krytycznego. 
Zjawiska te bardzo często prowadzą do utraty przewodnictwa elektrycznego 
przez elektrolit na skutek powstania nie przewodzących pęcherzy, warstw pa-
rowo-gazowych lub nie przewodzących błonek tlenkowych. Brak przewodnic-
twa elektrycznego prowadzi do znaczącego zmniejszenia wysokości szczeliny 
międzyelektrodowej, a odpowiednie natężenie pola elektrycznego powoduje 
wyładowanie iskrowe. 

 

 
Rys. 7.25. Próbka z widocznymi zmiennymi śladami obróbki 

Inną przyczyną defektów powierzchniowych jest kawitacja. Na rysun-
ku 7.26 przedstawiono próbkę, gdzie na wlocie do szczeliny międzyelektrodo-
wej zaobserwowano defekty kawitacji wynikające z nagłego wzrostu prędkości 
przepływu elektrolitu. Należy podkreślić, że pozostała część powierzchni zosta-
ła obrobiona poprawnie. 

 

 
Rys. 7.26. Próbka z widocznymi śladami kawitacji 

Prezentowane ślady wynikające ze stanów krytycznych miały miejsce  
w fazie badań wstępnych dotyczących możliwości i zakresu sterowania stano-
wiskiem badawczym. Jedną z próbek uzyskaną w badaniach przedstawiono na 
rysunku 7.27. 

 

 
Rys. 7.27. Próbka obrobiona poprawnie 



119 

 
 

7.3. Badania przepływu elektrolitu 

Ważnym parametrem w obróbce ECM jest ciśnienie elektrolitu. Jest ono 
zadawane bezpośrednio, zakładając stałe ciśnienie na wlocie do SM lub przyj-
mując zasilanie szczeliny stałym strumieniem objętości Q. Poprawny rozkład 
ciśnienia w SM decyduje m. in. o dokładności obróbki. Z tego względu ważna 
jest weryfikacja rozkładów ciśnienia w szczelinie uzyskanych z symulacji kom-
puterowej z jego rzeczywistymi wartościami. Pozwoli to dodatkowo ocenić 
dokładność obliczeń modelu matematycznego. Badania rozkładów ciśnienia 
przeprowadzono w dostosowanej do tego komórce obróbkowej (rys. 7.28). 

 

 
Rys. 7.28. Komórka obróbkowa przystosowana do pomiaru ciśnienia w SM 

W celu wywołania ruchu drgającego ER oraz synchronizacji pomiaru ci-
śnienia w zależności od zmieniającej się SM, komórkę zamocowano na stano-
wisku badawczym (rys. 7.9). Schemat układu pomiarowego przedstawiono na 
rysunku 7.29. 

 

Rys. 7.29. Schemat pomiaru ciśnienia w SM 
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Ciśnienie elektrolitu mierzono w dwóch rzędach otworów, po 4 otwory od-
ległe od siebie o 9 mm w każdym rzędzie. Pozwoliło to na pomiar ciśnienia 
w dwóch przekrojach próbki: 
− przekrój I w miejscu próbki o mniejszej krzywiźnie: punkty 1−4 (rys. 7.29), 
− przekrój II w miejscu próbki o dużej krzywiźnie: punkty 5−8 (rys. 7.29). 

Dodatkowo mierzono ciśnienie na wlocie do SM (punkt 9) i wylocie 
(punkt 10). W celu dokonania pomiarów w warunkach przepływu laminarnego  
i turbulentnego zadano odpowiednio wartości strumienia objętości: = 1,3    - = 2272, = 2,6   - = 4868. 

Ze względu na uwarunkowania techniczne, a w tym przede wszystkim na 
możliwość zapychania się otworów pomiarowych produktami roztwarzania 
elektrochemicznego, co może znacznie zakłócić pomiar ciśnienia przy dyna-
micznie zmieniających się warunkach w SM spowodowanych drganiami bada-
nia przeprowadzono w warunkach bez procesu obróbki ECM stosując 15% 
roztwór NaNO3. Na stanowisku badawczym wywołano drgania wzdłużne ER  
o częstotliwości 2 Hz. Wartości zmieniającej się w wyniku drgań SM oraz 
punkty pomiarowe przedstawiono na rysunku 7.30, natomiast próbkę z otwora-
mi do pomiaru ciśnienia na rysunku 7.31. 
 

 
Rys. 7.30. Punkty pomiarowe ciśnienia dla zmieniającego się położenia ER 

 
Rys. 7.31. Próbka z otworami do pomiaru ciśnienia elektrolitu 
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Wyniki badań rozkładu ciśnienia dla przekroju I i II SM zasilanej stałym 
strumieniem objętości  przedstawiono odpowiednio na wykresach (rys. 7.32, 
rys. 7.33).  

 

 
Rys. 7.32. Wyniki pomiarów ciśnienia dla poszczególnych szczelin w przekroju I 

 

 
Rys. 7.33. Wyniki pomiarów ciśnienia dla poszczególnych szczelin w przekroju II 

Pomiary ciśnień na długości szczeliny oraz na wlocie i wylocie pozwoliły 
wyznaczyć współczynniki strat wg wzorów: 

 

  = ∆  , = ∆  , = ∆  (7.2) 
 

gdzie: 
 ,   − współczynniki strat lokalnych na wlocie i wylocie, 
    − współczynniki strat na długości SM, 
 ∆ , ∆   − spadki ciśnień na wlocie i wylocie, 

  ∆   − spadek ciśnienia na długości SM. 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

p 
[ M

Pa
 ]

X [ mm ]

h=0.1

h=0.2

h=0.3

h=0.4

h=0.5

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

p 
[ M

Pa
 ]

X [ mm ]

h=0.1

h=0.2

h=0.3

h=0.4

h=0.5



122 

Wyniki obliczeń współczynników strat dla drgającej ER przedstawiono na 
wykresach (rys. 7.34−7.36). 

 
Rys. 7.34.  Współczynnik strat lokalnych na wlocie do SM dla przepływu laminarnego 

i turbulentnego 

 
Rys. 7.35.  Współczynnik strat lokalnych na wylocie z SM dla przepływu laminarnego 

i turbulentnego 

 
Rys. 7.36.  Współczynnik strat na długości SM dla przepływu laminarnego i turbulent-

nego 

Lokalne straty przepływu oraz straty na długości rosną wraz ze wzrostem 
grubości SM. Należy jednak zauważyć, że jednocześnie maleją ze wzrostem Re. 
W przypadku przepływu turbulentnego przez większe szczeliny (ℎ > 0,3) strata 
wlotowa w zasadzie jest stała, gdyż zawiera się w przedziale = 1,5 − 1,6. 
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Dla przyjętego sposobu zasilania SM największe straty ciśnienia przypadają 
dla małych szczelin. Jednocześnie porównując rozkłady ciśnień dla obydwu prze-
krojów można stwierdzić, że w przekroju I (krótsza droga płynięcia elektrolitu - 
mniejsza krzywizna) występują większe ciśnienia niż w przekroju II (dłuższa 
droga płynięcia elektrolitu − większa krzywizna). Należy podkreślić, że różnice 
ciśnień zarejestrowano zarówno w wyliczanych rozkładach, jaki i w pomiarach. 
Podobnie jak wyżej efekt ten jest najbardziej widoczny dla małych szczelin.  

Badania pokazują, że rozbieżności pomiędzy wartościami ciśnienia uzy-
skanymi z pomiarów a obliczeniami nie przekraczają 10%. Największe różnice 
występują dla małych szczelin rzędu 0,1 mm i 0,2 mm na początku przepływu. 
Tłumaczy się to występującymi lokalnymi stratami hydraulicznymi na wlocie 
do SM. Można stwierdzić, że zaproponowany model matematyczny przepływu 
elektrolitu dobrze opisuje warunki panujące w SM. 
 



 
 
 
 
8.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

Obecnie projektowanie technologii dla złożonych powierzchni krzywoli-
niowych nie jest możliwe bez zastosowania metod numerycznych, a ich wytwa-
rzanie bez zastosowania sterowanych numerycznie urządzeń technologicznych. 
Dotyczy to w szczególności obróbki elektrochemicznej takich powierzchni, 
gdzie złożoność procesów zachodzących w SM wymaga zastosowania podstaw 
naukowych, umożliwiających symulację tego procesu. Proces wytwarzania 
powinien być natomiast sterowany i kontrolowany numerycznie. Dotyczy to nie 
tylko kinematyki elektrod, lecz także innych jego parametrów.  

W rozprawie przeprowadzono modelowanie matematyczne i numeryczne 
obróbki ECM powierzchni krzywoliniowych dla złożonego ruchu translacyjne-
go elektrod.  

Opierając się na podstawowych zasadach zachowania masy pędu i energii 
sformułowano układy równań ruchu ośrodka dwufazowego (elektrolit + wodór), 
pozwalające wyznaczyć rozkłady prędkości, ciśnień, temperatury w szczelinie 
międzyelektrodowej.  

Uzyskane układy równań rozwiązano, wykorzystując metodę małego pa-
rametru dla określenia rozkładów prędkości i ciśnień w szczelinie międzyelek-
trodowej oraz metodę różnic skończonych dla wyznaczenia rozkładu temperatu-
ry w poprzek i wzdłuż szczeliny. 

Rozwiązano uśrednione równania ruchu turbulentnego Reynoldsa, stosując 
metodę związków całkowych, zakładając potęgowe rozkłady prędkości. 

 Zastosowano zatem zarówno metody analityczne jak i numeryczne dla 
uzyskania rozwiązań przepływu elektrolitu w obszarze obróbki ECM. 

Do wyznaczenia ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego wykorzystano 
równanie różniczkowe, opisujące zmianę kształtu powierzchni obrabianej wsku-
tek roztwarzania anodowego. 

Opracowano metodę dyskretyzacji krzywoliniowych powierzchni elektrod, 
umożliwiającą analizę zmiany kształtu powierzchni obrabianej w 3D.  

 Równanie różniczkowe, opisujące zmianę kształtu PO, rozwiązano metodą 
kolejnych przybliżeń, wykorzystując schemat kroków czasowych. 

Zbudowano algorytmy komputerowe symulacji obróbki ECM powierzchni 
krzywoliniowych, na bazie których opracowano system symulacji komputero-
wej obróbki ECM dla złożonych powierzchni krzywoliniowych. 

Do weryfikacji uzyskanych wyników symulacji zaprojektowano i wykona-
no stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono badania obróbki ECM 
kształtowych powierzchni krzywoliniowych, pozwalających na weryfikację 
uzyskanych symulacji ECM. 
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Przed przystąpieniem do badań weryfikacyjnych przeprowadzono identyfi-
kację dynamiczną stanowiska badawczego, dokonując analizy drgań wymuszo-
nych zespołów odpowiadających za realizację drgań wzdłużnych i poprzecz-
nych. Ponadto zbadano wpływ drgań wymuszonych na drgania całego stanowi-
ska badawczego. 

Sformułowane poniżej wnioski dotyczą przede wszystkim zagadnień zwią-
zanych z modelowaniem matematycznym procesu ECM powierzchni krzywoli-
niowych z wywołanym złożonym ruchem translacyjnym ER. W celu usystema-
tyzowania zostały one zwyczajowo podzielone na trzy grupy: 
− poznawcze, mające charakter ogólny, 
− utylitarne, które można wykorzystać w praktycznych działaniach związa-

nych z technologią drążenia elektrochemicznego, 
− rozwojowe, sugerujące kierunki dalszych badań eksperymentalnych i anali-

tycznych. 
 

Wnioski poznawcze 
1. Przedstawiony model matematyczny i numeryczny procesu ECM po-

wierzchni kształtowych o zarysie krzywoliniowym elektrodą roboczą, o zło-
żonym ruchu translacyjnym umożliwia wszechstronną jego symulację w ce-
lu obliczenia rozkładu własności fizycznych ośrodka w szczelinie ME i war-
tości granicznych parametrów obróbki. 

2. Model matematyczny pozwala na określenie wpływu zmienności parametrów 
obróbki na jej przebieg i dokładniejsze poznanie warunków fizycznych panu-
jących w obszarze obróbki. Warunki te opisane są przez uzyskane z symulacji 
rozkłady wielkości fizycznych zarówno w poprzek, jak i wzdłuż SM: 
− temperaturę elektrolitu, 
− prędkość przepływu elektrolitu, 
− konduktywność elektrolitu, 
− lepkość elektrolitu, 
− koncentrację fazy gazowej, 
− ciśnienie elektrolitu, 
− rozkład grubości SM, 
− gęstość prądu. 

3. Drgania poprzeczne ER powodują zwiększenie stopnia lokalizacji roztwa-
rzania elektrochemicznego na powierzchniach pochyłych PO, zwiększając 
równomierność grubości SM. 

4. Drgania wzdłużne ER (źle dobrana kombinacja amplitudy i częstotliwości 
drgań) mogą wywołać zjawisko cofania się elektrolitu, szczególnie w pobli-
żu drgającej ścianki, co jest bezpośrednią przyczyną gwałtownego wzrostu 
temperatury elektrolitu, a w konsekwencji wystąpienia SK. Zjawisko to ze 
względu na małe amplitudy i kierunek ruchu w mniejszym stopniu dotyczy 
drgań poprzecznych. 
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5. Ze względu na małe amplitudy, drgania poprzeczne ER w mniejszym stop-
niu, w porównaniu z drganiami wzdłużnymi, wpływają na parametry prze-
pływu elektrolitu. 

6. Sposób synchronizacji drgań dla złożonego ruchu translacyjnego ER wpły-
wa na proces obróbki i powinien być dobierany w zależności od charakteru 
krzywizn obrabianej powierzchni oraz etapu obróbki ECM. 

7. Przeprowadzone dla wybranych parametrów obróbki symulacje komputerowe 
obróbki ECM i badania weryfikacyjne wykazały poprawność zastosowanych 
modeli matematycznych i metod rozwiązania analizowanego problemu. 

 
Wnioski utylitarne 
1. Podany model matematyczny procesu ECM z drgającą elektrodą roboczą 

umożliwia dobór warunków obróbki dla powierzchni krzywoliniowych elek-
trod, ze względu na osiągnięcie możliwie wysokich wskaźników użytko-
wych stał się podstawą do opracowania systemu komputerowego pozwalają-
cego na: 
− analizę obróbki polegającą na określeniu kształtu przedmiotu obrabiane-

go po zadanym czasie obróbki, 
− projektowanie elektrody roboczej na podstawie informacji o procesie sy-

mulacji ewolucji kształtu przedmiotu obrabianego PO, 
− analizę on-line wyliczanych wielkości fizycznych wzdłuż i w poprzek 

SM dla wybranej płaszczyzny obliczeniowej w postaci tworzonych wy-
kresów oraz zapisanie w postaci pliku wyliczanych wielkości dla wybra-
nego przedziału czasowego, 

− analizę wystąpienia stanów krytycznych obróbki i na tej podstawie modyfi-
kację parametrów procesu, w tym złożonego ruchu translacyjnego elektrod, 

− wygenerowanie kodu sterującego drążarką z informacjami nt. nowych pa-
rametrów obróbki, 

− analizę dokładności obróbki w postaci rozkładów odchyłki kształtu dla 
wybranych przekrojów powierzchni. 

2. Wykonane stanowisko badawcze wraz z opracowanym komputerowym sys-
temem jego sterowania umożliwiają badania podstawowych charakterystyk 
procesu ECM oraz badania konkretnych przypadków obróbki złożonych 
powierzchni. 

 
Wnioski rozwojowe 

Przeprowadzone badania teoretyczne i doświadczalne oraz zgromadzone 
doświadczenie pozwalają na sformułowanie wniosków: 
− dalsze uściślenie modeli fizycznych i matematycznych opisujących proces 

ECM ze złożonym ruchem translacyjnym ER, dotyczące zwłaszcza mode-
lowania turbulentnego przepływu wielofazowego, 

− rozwinięcie innych numerycznych metod obliczeniowych, np. elementów 
brzegowych, umożliwiających szybsze obliczanie rozkładów parametrów  
w szczelinie, 
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− przeprowadzenie dokładnych badań eksperymentalnych wpływu złożonego 
ruchu translacyjnego i jego parametrów na dokładność ECM, 

− powiązanie sposobu synchronizacji drgań, a w szczególności kąta przesunię-
cia fazowego z parametrami krzywizny powierzchni w celu wyrównania wa-
runków obróbki na początki i pod koniec SM, 

− rozwijanie zaproponowanej metody sterowania adaptacyjnego o kolejne 
rozpatrywane, ze względu na SK, parametry procesu, 

− zbudowanie procedur zbierania informacji on-line w trakcie procesu ECM  
o parametrach osiągających wartości graniczne; wiąże się to z dalszym wy-
posażeniem drążarki elektrochemicznej szczególnie w czujniki temperatury  
i pomiaru prądu, 

− opracowanie metody przewidywania wystąpienia SK na podstawie zebra-
nych informacji z procesu, 

− wdrożenie i przebadanie opisanej metody w warunkach przemysłowych. 

Podsumowując pracę i porównując założone jej cele z uzyskanymi rezulta-
tami można stwierdzić, że zamierzenia zostały zrealizowane. 
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Symulacja komputerowa obróbki elektrochemicznej 

powierzchni krzywoliniowych elektrodą roboczą 
o złożonym ruchu translacyjnym 

 
Streszczenie 

 
Rozprawa dotyczy obróbki elektrochemicznej, w której do kształtowania 

makrogeometrii i struktury geometrycznej obrabianych powierzchni krzywoli-
niowych części maszyn i narzędzi, wykorzystuje się roztwarzanie elektroche-
miczne (ECM) materiału przy dużych gęstościach prądu. 

Zasadnicze kłopoty w obróbce ECM danego wyrobu, szczególnie wynikają 
z prawidłowego projektowania złożonej (3D) powierzchni czynnej elektrody 
roboczej (ER) oraz doboru warunków obróbki tzn. parametrów elektrycznych, 
hydrodynamicznych, właściwości elektrolitu. Hydrodynamika przepływu oraz 
właściwości ośrodka decydują o procesach wymiany masy, pędu i energii  
w szczelinie międzyelektrodowej. Wymienione procesy są ze sobą ściśle sprzę-
żone i mają istotny wpływ na kształt, własności użytkowe powierzchni obrabia-
nej oraz dokładność odwzorowania ER. Jednym ze sposobów poprawienia do-
kładności odwzorowania ER jest zastosowanie dodatkowych ruchów transla-
cyjnych ER. 

Celem pracy jest sformułowanie modelu matematycznego obróbki ECM 
powierzchni krzywoliniowych dla złożonego ruchu translacyjnego elektrod oraz 
jego weryfikacja doświadczalna.  

Zjawiska fizyczne występujące w szczelinie międzyelektrodowej opisano 
układem równań różniczkowych cząstkowych, wynikających z bilansu masy, 
pędu i energii przepływającego elektrolitu w szczelinie. 

Sformułowane w pracy równania opisujące ewolucję kształtu powierzchni 
obrabianej oraz przepływ elektrolitu (mieszaniny cieczy i gazu) w szczelinie, 
uproszczono wprowadzając założenia dotyczące przepływu, rozkładu objęto-
ściowej koncentracji fazy gazowej oraz wysokości szczeliny. Następnie rozwią-
zano je częściowo analitycznie i numerycznie, opracowując przy tym metody 
dyskretyzacji powierzchni krzywoliniowych elektrod oraz algorytmy kompute-
rowe symulacji obróbki ECM. Zaproponowany model matematyczny obróbki 
zweryfikowano doświadczalnie na zaprojektowanym stanowisku badawczym. 

Wnioski zawarte w pracy podzielono na trzy grupy określając zakres 
i możliwości ich wykorzystania. Stanowią też one potwierdzenie zrealizowania 
założonego na wstępie celu rozprawy. 
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Computer simulation of curvilinear surfaces 
electrochemical machining with a complex translation 

movement work electrode 
 

Summary 
 

This dissertation concerns electrochemical machining, in which electro-
chemical dissolution of material with high density of current is used for shaping 
macrogeometry and the geometrical structure of machine parts and tools ma-
chined curvilinear surfaces. 

Basic problems of electrochemical machining of a certain product, come 
from the fact that it is very hard to properly model a complex (3D) active sur-
face of a work electrode (ER) and select the correct machining conditions (elec-
trical and hydrodynamic parameters, electrolyte properties). Hydrodynamic 
flow parameters and environment properties decide about the mass, momentum 
and energy exchange processes in the interelectrode gap. The mentioned pro-
cesses are closely connected and have an important influence on the shape, us-
age properties of the machined surface and the ER representation exactness. 
One way to enhance the exactness of the ER representation is using additional 
ER translation moves. 

This works goal is formulating a mathematical model of ECM curvilinear 
surfaces machining for complex translation movement of electrodes and its 
experimental verification. 

Physical phenomenons occurring in the interelectrode gap were described 
with a partial differential equation resulting from the mass, momentum and 
energy electrolyte balance flowing in the gap. 

Equations, formulated in this paper, describing evolution of shape of anode 
workpiece and flow of electrolyte( mixtures of liquid and gas) in gaps, are sim-
plified by means of introducing assumptions connected with a flow, of volume 
fraction and of gaps. Next, they were subjected to partially analytical and par-
tially numerical dissolution developing curvilinear surfaces digitization methods 
and ECM simulation computer algorithms in the process. The proposed machin-
ing mathematical model was verified experimentally on the designed research 
stand. 

The conclusions offered in the paper are broken down in three groups de-
fining the place, range and potential. They are also a confirmation of realization 
stated goal. 




