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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce je zaměřená na konkrétní optickou komponentu –  kovová zrcadla.  

 V rešeršní části je shrnuto použití a uplatnění kovových zrcadel v optice, také jsou zde popsány 

konkrétní požadavky na jejich povrch. Práce dále obsahuje přehled technologií používaných 

k dokončování povrchu kovových zrcadel a blíže popisuje konkrétní technologii – elektrolytické leštění. 

Rešeršní část uzavírá rešerše k návrhu technologie výroby prototypového zrcadla elektrolytickým 

leštěním. 

 V experimentální části práce je stanovena potenciálová křivka pro konkrétní materiál – slitinu 

titanu Ti6Al4V. Dále jsou proměřeny vztahy mezi konkrétními parametry elektrolytického leštění a je 

provedeno několik experimentálních leštění. 

Klíčová slova 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on one particular optical component – metal mirrors. 

In the theoretical part is summerized the use and application of metal mirrors in optics. It also 

describes the specific requirements for their surface. Thesis also contains an overview of metal mirror 

surface finishing technologies and in more detail describes specific technology – electropolishing. The 

research part concludes with the research for design of the prototype mirror production technology 

by electropolishing. 

In the experimental current density-voltage curv is set for a particular material – titanium alloy 

Ti6Al4V. Relationships between particular electropolishing parameters are then measured and several 

experimental polishings are performed. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

KZ kovové zrcadlo 

Ra střední aritmetická odchylka profilu drsnosti 

Rq střední kvadratická odchylka profilu drsnosti 

Rz hloubka drsnosti profilu 

Rmax maximální hloubka drsnosti 

LIDT práh poškození způsobeného laserem 

SPDT single point diamond turning (soustružení diamantem) 

EL elektrolytické leštění 

DC stejnosměrné napětí 

EBM tavení elektronovým paprskem 

SEM rastrovací elektronová mikroskopie 

 

 

 

 

λ vlnová délka 

L mezielektrodová vzdálenost 

U elektrické napětí 

J proudová hustota 

T teplota 

t doba trvání 

A plocha 
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Úvod 

Zvyšující se poptávka po laserových skenovacích systémech otevírá nové možnosti výzkumu 

v této oblasti. Tato práce se zaměřuje na jednu konkrétní skupinu optických komponent – kovová 

zrcadla. Co se týče dokončování povrchů kovových zrcadel, jsou v současnosti používány především 

abrazivní metody leštění, které s sebou přináší jistá omezení. Z toho důvodu je snaha o nalezení nových 

technologií použitelných pro tuto aplikaci. Jednou ze slibných technologií je právě elektrolytické 

leštění, které má v této oblasti vysoký potenciál. Přes všechny výhody a dlouholetou historii však není 

tento proces uceleně popsaný ani plně definovaný pro nezasvěcenou veřejnost. Úplné know-how 

o procesu je předmětem duševního vlastnictví jednotlivých společností. 

Pro elektrolytické leštění konkrétního materiálu je nejprve potřeba určit základní procesní 

závislosti. Tato práce obsahuje určení těchto závislostí pro slitinu titanu Ti6Al4V. Titan je slibným 

materiálem pro elektrolytické leštění, a to především z důvodu jeho obtížného leštění abrazivními 

metodami. V posledních letech je titan stále častěji využíván v optomechanických a zbraňových 

systémech ve vazbě na funkčnost v různých klimatických podmínkách. Mezi jeho další výhody patří 

korozní odolnost, nízká hmotnost a nižší teplotní roztažnost ve srovnání s ocelemi a hliníkovými 

slitinami. Tato práce si klade za cíl vytvoření uceleného přehledu dosavadní publikační činnosti, a to 

zejména s důrazem na procesní parametry elektrolytického leštění. V rámci experimentu uvádí práce 

základní charakteristiky chování systému a základní procesní závislosti.   
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1. Použití a uplatnění kovových zrcadel 

1.1. Historie kovových zrcadel a jejich využití 

Kovová zrcadla (KZ) jsou v naší historii zhruba 6000 let. Prvním materiálem pro jejich výrobu byla 

s největší pravděpodobností měď.  Později se však přešlo na zrcadla skleněná, s tenkou vrstvou kovu 

na povrchu. Bylo zjištěno, že tato zrcadla mají nejen vysokou odrazivost, ale jsou též odolnější proti 

poškrábání. Tyto a další důvody vedly k tomu, že bylo od čistě kovových zrcadel postupně opuštěno. 

Svůj návrat zažila KZ až v průběhu 20. století, kdy pro ně bylo nalezeno několik zajímavých využití. 

Začala se používat např. v laserových aplikacích jako reflektory s vysokou tepelnou vodivostí nebo 

v teleskopech pro ohyb světelných paprsků. Spolu s tím se začala otevírat široká škála aplikací 

s využitím specifických vlastností kovových zrcadel. (1) Dnes se KZ používají se pro řízení směru 

paprsku, jeho zaostření či kolimaci. (2) 

1.2. Zrcadlové dalekohledy (reflektory) 

Teleskop, který používá k ostření a k zachycení světla systém zrcadel, se nazývá reflektor. 

Kulové konkávní zrcadlo může být použito k zachycení světla odraženého od astronomických objektů 

a k vytvoření jejich obrazů. Vzhledem k tomu, že zrcadla využívají k zobrazení předmětu odrazu světla, 

nikoli jeho lomu, nedochází zde ke chromatické aberaci, jako je tomu u čoček. Dochází zde však 

k aberaci sférické. Oproti čočkám jsou zrcadla jednodušší v tom, že mají pouze jednu optickou plochu, 

která je z hlediska optických vlastností zrcadla nejpodstatnější. (3) 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Symetrická soustava zrcadel 
pro použití v reflektoru typu Cassegrain 
(43) 

Obrázek 1 Schématické zobrazení Cassegrainova reflektoru (3) 
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Sférická aberace 

Jedná se o vadu, která vzniká při použití 

kulového konkávního zrcadla. Ohnisko paprsků 

dopadajících na vnější okraj zrcadla je zrcadlu blíže, než 

ohnisko paprsků dopadající na jeho střed. Výsledný 

obraz je pak ovlivněn právě sférickou aberací. Tato 

vada však lze minimalizovat posunutím ohniskové 

roviny do místa, kde je vliv sférické aberace nejmenší. 

Toto řešení však ponechá obraz mírně rozmazaný. 

Lepší řešení navrhl již roku 1663 skotský 

astronom James Gregory, který nahradil kulové zrcadlo 

zrcadlem parabolickým. Parabolická zrcadla mají ve 

srovnání se zrcadly kulovými větší prohloubení v oblasti 

středu, proto je k jejich výrobě zapotřebí speciálních 

technik broušení a leštění. (3) 

Chromatická aberace 

 Rozlišujeme dva typy chromatické aberace –

příčnou a podélnou. Podélná se dále dělí na primární 

a sekundární aberaci. K příčné dochází, když se mění 

velikost obrazu s vlnovou délkou. Při použití bílého 

světla dojde k zaostření světla různých vlnových délek 

v různých bodech na svislé rovině. V optice se světlo 

vlnové délky 656,3 nm (červené) označuje písmenem C, 

světlo vlnové délky 587,6 nm (žluté) písmenem d, 

a světlo vlnové délky 486,1 nm (modré) písmenem F. 

K podélné chromatické aberaci dochází, když se světlo 

různých vlnových délek zaostří v různých bodech na 

podélné rovině. Tento jev nastává v důsledku 

disperzních vlastností skla. Index lomu je totiž závislý 

na vlnové délce světla. Toto vede ke vzniku odlišných 

ohnisek pro světla C, d a F ve směru vodorovné osy. 

Ačkoli tuto vadu nezpůsobují přímo zrcadla, je přesto 

dobré s ní počítat u ostatních optických komponent. (4)  

Obrázek 3 Vliv sférické aberace u 
kulového a parabolického zrcadla (3) 

Obrázek 6 Schéma sekundární podélné aberace 
(4) 

Obrázek 4 Schéma příčné aberace (4) 

Obrázek 5 Schéma primární podélné aberace (4) 
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1.3. Laserové systémy 

1.3.1. Zrcadlo jako součást laseru 

V laserových aplikacích jsou zrcadla jednou z nejdůležitějších optických komponent. Používají 

se zde především pro řízení směru paprsku, tedy jako zrcadla odrazná.  K výrobě jsou stále častěji 

používány slitiny hliníku, a to především v aplikacích, kde je dbáno na co nejnižší hmotnost. Těmito 

aplikacemi jsou galvanometry, vesmírné aplikace, armádní systémy a zdravotnické lasery. Právě 

hliníková zrcadla s Au povlakem jsou používána v gravírovacích a značících zařízeních, a to pro zařízení 

využívající jak vláknový, tak CO2 laser. (5) 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Infračervené laserové systémy 

Kovová zrcadla jsou též využívána pro vysoce výkonné infračervené laserové systémy. Pro tuto 

aplikaci se zrcadla zhotovují buď z mědi a z molybdenu. Měď bývá z důvodu zamezení oxidaci 

povlakována zlatem či stříbrem. Molybden však být povlakován nemusí. Mezi další výhody tohoto 

prvku patří vysoká tvrdost a velmi dobrá odolnost vůči oxidaci. Molybden má též vysokou odrazivost 

nad λ = 3μm (2) 

Obrázek 9 Zrcadla používaná pro infračervené lasery (47) 

Obrázek 7 Odrazné kovové zrcadlo (48) 

Obrázek 10 Cu zrcadla používaná pro 
infračervené lasery (50) 

Obrázek 8 Cu a Si zrcadla používaná pro CO2 laser (49) 
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1.3.3. Laserové skenování 

V současnosti se ve většině laserových skenerů 

používají k řízení směru paprsku právě kovová zrcadla. 

Paprsek může být řízen buď v jedné ose, jak je tomu 

například u laserových tiskáren, nebo ve směrech dvou 

os. Toho lze docílit rotacemi jednoho zrcadla kolem 

dvou os (v takovém případě je skenování poměrně 

pomalé), nebo kombinací jednoosých rotací dvou 

zrcadel kolem navzájem kolmých os, jak je tomu 

například u galvanometrického skeneru. Podíváme-li se 

na Obrázek 12, vidíme, že je poloha každého ze zrcadel 

řízena servomotorem právě v jedné ose. Rotace zrcadel 

bývá nejčastěji uskutečněna servomotory, není to však 

jediná možnost, alternativně lze využít piezo-

elektrických či magnetostrických pohonů. Zrcadla pro 

tyto aplikace bývají rovinná nebo polygonová. 

Polygonová optická zrcadla jsou též využívána 

pro aplikace, kdy se pohyb paprsku periodicky opakuje. 

Typickým využitím polygonových zrcadel jsou čtečky 

čárových a QR kódů, souhrnně nazývané rezonanční 

nebo rastrové galvanometrické optické skenery. 

K určení drah paprsku slouží rotační enkodér. Ten 

určuje pro danou fázi rotaci potřebný proud přiváděný 

do elektromotoru, který vykonává rotační pohyb 

polygonu. (6) 

Pro často používaný křemík je v tomto odvětví 

skvělou alternativou hliník, ze kterého lze obrábět 

zrcadla s komplexními tvarovými plochami. Většina 

skenovacích laserových systémů využívá právě zrcadel 

hliníkových, a to především z důvodu poměrně nízkých 

nákladů a možnosti vytvoření odlehčení na zadní straně 

zrcadla. (7)  

Obrázek 12 Galvanometrický skener (6) 

Obrázek 11 Polygonová optická zrcadla (7) 

Obrázek 13 Hliníkové zrcadlo odlehčené (7) 
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1.3.4. Er: YAG lasery 

Tyto lasery, pracující na vlnové délce 2940 nm, jsou často používané 

především ve stomatologii, dermatologii a dalších oblastech medicíny. Jedná 

se o lasery pulzní, což klade vysoké nároky na odolnost optiky. Těmto 

požadavkům vyhovují právě kovová zrcadla. Několik laserových hlav může být 

umístěno na robotické rameno ovládané lékařem. Zrcadla mohou být 

zhotovena z nepovlakovaného molybdenu, který vyniká svou tvrdostí 

a odolností proti poškrábání. Další výhodou molybdenu je chemická inertnost. 

Odrazivost molybdenových zrcadel je zhruba 98 %. Ještě lepších hodnot 

odrazivosti však dosahují zrcadla povlakovaná stříbrem, u kterých je pro 

vlnové délky 1000-6000 nm odrazivost více než 99 %. Dalšími vhodnými 

materiály pro tuto aplikaci jsou křemík a hliník s minimálním průměrem 

zrcadla 5 mm. (8) 

  

 

Obrázek 14 
Er: YAG laser (8) 
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2. Požadavky na povrch kovových zrcadel 

2.1.  Optické vlastnosti 

2.1.1. Odrazivost 

Tato optická vlastnost popisuje množství 

odraženého světla v poměru k množství světla 

dopadeného. Množství dopadeného světla je 

definováno jako 100 % a množství odrazeného 

světla odpovídá hodnotě odrazivosti. Ideální 

zrcadlo má pak odrazivost 100 %. 

Hodnota odrazivosti závisí na: 

• Materiálu a jeho: 

o chemickém složení 

o struktuře 

o teplotě 

o stupni oxidace 

o stupni znečištění 

• Světle a jeho: 

o směru 

o vlnové délce 

o polarizaci 

 

2.1.2. Rovinnost 

Nároky na měření rovinnosti optických 

komponent jsou tak vysoké, že k jejímu měření není 

možné použít kontaktních metod, proto jsou 

používány metody optické. Rovinnost optických 

povrchů je měřena pomocí hodnocení interfero-

metrických obrazců. Ty vznikají v důsledku odrazu 

monochromatického světla o známé vlnové délce od 

měřeného povrchu. Zdrojem tohoto světla může být 

sodíková zářivka či helium-neonový laser. Zakřivení 

interferenčních čar poté indikuje celkové či lokální 

zakřivení, konkávnost či konvexnost. Rovinná kovová 

zrcadla dosahují parametrů rovinnosti až λ/20. (9) 

 λ (μm) Al Ag Au Cu Mo 

 0.22 91.5 28.0  27.5  40.4   - 

 0.26 92.2  29.2  35.6  35.5   - 

 0.30 92.3 17.6  37.7  33.6   - 

 0.34 92.5 72.9  36.1  38.5   - 

 0.40 92.4 95.6  38.7 47.5   - 

 0.50 91.8 97.9  47.7  60.0  - 

 0.60  91.1 98.6 91.9  93.3  - 

 0.70  89.7 98.9  97.0  97.5  - 

 0.80 86.7  99.2  98.0 98.1   - 

 0.90  89.1  99.3  98.4  98.4   - 

 1.00  94.0 99.4  98.6  98.5  63.5  

 1.50 97.4 99.4  99.0  98.5 84.6 

 2.00  97.8  99.4  99.1  98.6  91.7  

 3.00 98.0  99.4 99.3  98.6  95.9 

 4.00 98.2  99.4 99.4  98.7  97.1  

 5.00 98.4  99.5  99.4 98.7  96.3  

 6.00 98.5  99.5 99.4  98.7  98.5 

 7.00  98.6  99.5  99.4 98.7  98.7 

 8.00  98.7  99.5 99.4 98.8 99.0 

 9.00 98.7 99.5  99.4  98.8 99.1 

 10.00  98.7 99.5  99.4  98.9 99.2 

 15.00  98.7  99.6  99.4 99.0 99.5 

 20.00  98.7  99.6  99.4  99.0 99.5 

Tabulka odrazivosti materiálů pro dané vlnové délky (2) 

 

Obrázek 15 Optický prvek s rovinností λ/2 (vlevo) 
perfektně rovinný etalon (vpravo) (9) 
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2.2. Jakost povrchu 

2.2.1. Drsnost Ra a Rq 

V obou případech se jedná o parametry hodnocení drsnosti povrchu, odlišný je však jejich výpočet. 

𝑅𝑎 = (1/𝐿 ∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥
𝐿

0

                                           𝑅𝑞 = [(1/𝐿 ∫ |𝑍(𝑥)2|𝑑𝑥
𝐿

0

]1/2  

Ze vzorců lze odvodit, že větší výstupky či prohlubně 

povrchu se více projeví na zvýšení hodnoty Rq než 

hodnoty Ra. (10) Při pohledu na povrchy je zjevné, že 

samotné parametry Ra a Rq nejsou plně vypovídající, 

je třeba je tedy doplnit dalšími parametry. 

 

2.2.2. Drsnost Rz a Rmax 

Rzi je hodnota součtu výšky 

největší špičky a hloubky největší 

prohlubně profilu drsnosti uvnitř dané 

měřící dráhy. Rz je pak aritmetická 

střední hodnota z hodnot Rzi násle-

dujících měřících drah.  

𝑅𝑧 =
1

𝑛
(𝑅𝑧1 + 𝑅𝑧2 + ⋯ + 𝑅𝑧𝑛) 

Maximální hloubka drsnosti Rmax je pak největší z jednotlivých hloubek drsnosti uvnitř celkové měřící 

dráhy. (11) 

  

Obrázek 16 Různé profily se stejnými hodnotami 
Ra a Rq (46) 

Obrázek 17 Profil s různými hodnotami Ra a Rq (11) 

 

Obrázek 18 Metoda měření hodnot Rz a Rmax (11) 
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2.2.3. Materiálový podíl profilu drsnosti Rmr 

Materiálový podíl Rmr je v procentech uvedený poměr materiálem zaplněné délky k celkové měřící 

dráze ln v hladině řezu c. 

Hladina řezu c                      𝑅𝑚𝑟 = (𝐿1 + 𝐿2 + ⋯ + 𝐿𝑛) · 100 [%] 

je odstup vyhodnocené řezné čáře 

ke zvolené vztažné čáře cref 

 

Podílová křivka materiálu  

(Abbottova křivka) udává materiálový 

podíl v závislosti na hladině řezu c (11) 

 

2.2.4. Scratch/Dig  

Scratch/Dig je označení specifikace 

kosmetických vad povrchu. První část 

specifikace (Scratch) je zaměřena na 

škrábance, definované jako lineární rýhy 

v povrchu, přičemž číselné hodnocení se 

odvíjí od maximální povolené šířky tohoto 

defektu. Druhá část specifikace (Dig) se 

zabývá důlky či malými krátery v povrchu. 

Průměr těchto vad v setinách milimetru je 

pak číselnou specifikací Dig. (12) 

2.2.5. Stopy po předchozím obrábění 

Konvenční obráběcí metody, ať už jde například 

o soustružení, frézování, nebo o abrazivní broušení 

a leštění, za sebou už ze své podstaty zanechávají stopy. 

Tyto stopy způsobuje nejčastěji nástroj. Tento efekt 

vstupuje do většiny dokončovacích operací jako nežádoucí. 

Jedním z cílů dokončovací operace bývá právě odstranění 

stop po předchozím obrábění. (1) 

  

Obrázek 19 Metoda měření parametru Rmr a Abbottovy křivky (11) 

Obrázek 21 Stopy po soustružení 
diamantovým nástrojem (1) 

Obrázek 20 Metoda posuzování povrchu parametry 
Scratch/Dig (12) 
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2.3. Odolnost povrchu vůči poškození 

2.3.1. Korozní odolnost 

Z hlediska korozní odolnosti mohou být kovová zrcadla chráněna tak, že pracují v uzavřeném 

systému a nepodléhají tedy vlivům prostředí. Toto řešení je nejen nákladné, ale také velice nepraktické. 

Typicky se tedy k tomuto problému přistupuje tak, že samotný materiál, ze kterého je zrcadlo 

vyrobeno, musí vlivům prostředí odolat. Koroze znamená u optického prvku okamžitou ztrátu funkce, 

proto je třeba volit materiál také na základě jeho antikorozní odolnosti. (13) 

 

2.3.2. Teplotní deformace 

U pulzních laserů nebývá tak výrazná jako u CW laserů, kde může při kontinuální práci, 

v závislosti na změně výkonu, docházet k posunutí ohniska. Toto může v horizontu desítek sekund 

způsobit posunutí paprsku, změnu jeho velikosti či rozostření. Z tohoto důvodu je důležitá vysoká 

tepelná vodivost, kterou mají například právě zrcadla z mědi povlakovaná zlatem. (14) 

 

2.3.3. Práh poškození způsobeného laserem (LIDT) 

Práh poškození indukovaného laserem neboli LIDT (Laser 

Induced Damage Threshold) je stav, při kterém dojde 

k poškození povrchu laserovým paprskem, resp. jeho 

výkonem. Jednotky vyjadřující hodnotu LIDT nejsou však 

jednotné. (14) 

Pro pulzní lasery se LIDT vyjadřuje buď v jednotkách 

energie na plochu, tedy J/mm2 (v tomto případě je třeba 

uvést také pulzní délku) nebo po přepočtu na výkon/plocha, 

tedy W/cm2. Pokud je však hodnota LIDT uvedená bez 

příslušné pulzní délky, trpí tím její vypovídací hodnota. 

Například hodnota LIDT 500 MW/cm2 dosažená při 20 ns 

pulzech se rovná LIDT 10 J/cm2 při 20 ns pulzech. Pokud by 

však délka pulzu byla zkrácena na 10 ns, zůstala by sice 

hodnota LIDT 500 MW/cm2, ale při poklesu na 5 J/cm2. Pokud 

tedy neuvedeme příslušnou délku pulzu, může snadno dojít 

k tomu, že pro stejnou hodnotu LIDT v jednotkách MW/cm2 

máme dvě různé hodnoty v jednotkách J/cm2. (13) 

Obrázek 22 Detail kráteru po zkoušce LIDT 
(45) 
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Pro CW (continuous wave) lasery, tedy lasery pracující 

v kontinuálním módu, kdy je paprsek emitován stále, se 

typicky používá jednotky W/mm. Zde vypadá výpočet LIDT 

následovně: LIDT = výkon laseru/průměr paprsku. Hodnota 

bude tedy stejná pro laser s nízkým výkonem zaměřený na 

malé místo jako pro obrovský laser v velkým průměrem 

paprsku. Např. pro laser o výkonu 40 000 W s průměrem 

paprsku 10 mm bude hodnota LIDT 4000 W/mm. Stejně tak 

pro laser o výkonu 400 W a paprskem soustředěným do 

svazku o průměru 0,1 mm. Hodnoty LIDT se pohybují mezi 

300 W/mm u zrcadel čistě křemíkových až po 4000 W/mm 

u zrcadel měděných povlakovaných zlatem. (13)  

  

Obrázek 23 Detaily kráterů po zkoušce 
LIDT (45) 
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3. Přehled technologií leštění 

3.1. Single Point Diamond Turning 

Pokud se díváme na leštění z pohledu výroby 

kovových zrcadel, je technologie SPDT naprostým 

základem. Nejedná se pouze o technologii předcházející, 

ale do jisté míry také nahrazující leštění samotné. 

S pokrokem v oblasti počítačového řízení se z technologie 

SPDT stala v průběhu 80. let 20. století jedna 

z nejslibnějších technologií pro výrobu menších 

a středních optických komponent ze slitin hliníku. 

V posledních letech vzrostla poptávka po optických 

komponentách, které tvoří obecné tvarové plochy. SPDT 

v současnosti dosahuje tvarových přesností v řádu 

mikrometrů a drsností dokonce v řádu nanometrů. (15) 

Přes všechen dosažený pokrok má však SPDT jednu nevyhnutelnou vadu. Na touto metodou 

obrobených površích se stále objevují stopy po obrábění, které vedou k difrakci světla. Rozptýlené 

světlo pak může způsobit zdvojení obrazu a další problémy. Pro extrémně náročné aplikace je tedy 

třeba zapojit další dokončovací technologii. (15) 

3.2. Orbitální leštění 

Orbitální leštění je jednou z technologií, která často 

následuje právě po technologii SPDT. Tato technologie využívá 

dvojité rotace kotouče. Oproti jednoduché rotaci dosahuje 

rovnoměrnější rychlosti jednotlivých bodů kotouče a s tím 

spojeného zahřívání povrchu a úběru materiálu. Materiál je 

odebírán abrazivem, které je ve formě zrn přiváděno mezi 

obrobek a leštící pad v kapalině či pastě. Při dokončování 

optických komponent je dnes obvyklé zapojení počítačového 

řízení, kdy jsou v průběhu plynule řízeny parametry jako síla 

působící na pad, otáčky vřetene či množství přiváděného 

abraziva. V mnoha modifikacích se orbitálně leští široká škála 

optických komponent. (16) 

  
Obrázek 25 Diagram rotace kotouče (16)  

Obrázek 24 Výroba zrcadla o průměru 
300 mm metodou SDPT (15) 
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3.3. Computer Controlled Optical Surfacing (CCOS) 

CCOS je další z technologií, která typicky 

následuje právě za technologií SPDT a slouží 

k odstranění stop po obrábění. CCOS spojuje 

klasické orbitální leštění s řízením polohy kotouče 

počítačem. Tato kombinace má za cíl rovnoměrný 

a dobře kontrolovaný úběr materiálu. 

Tato metoda vychází z orbitálního leštění, 

ale k naklopení osy rotace kotouče přidává další pohyb, například plynulý kyvný pohyb ramene 

s kotoučem. Bez těchto korekcí, tedy u orbitálního leštění, dochází ke dvěma hlavním chybám. První 

nastává ve chvíli, kdy je kotouč celou plochou přitlačený k obrobku. V takovém případě dochází k jeho 

odlehčení v blízkosti okrajů, což způsobuje nerovnoměrnost v úběru materiálu. Druhá vada nastává ve 

chvíli, kdy kotouč přesahuje hranu obrobku. V takovém případě se kotouč naopak přitlačí více právě 

na onu hranu, kde je materiál nadměrně odebírán. 

 

 

Obrázek 27 Porovnání leštění orbitálního bez (vlevo) a se zapojením naklápění osy (vpravo) podle rovnoměrnosti 
času, po který je kotouč v kontaktu s obrobkem (52) 

Obrázek 26 Porovnání leštění orbitálního bez (vlevo) a se zapojením naklápění osy (vpravo) podle rovnoměrnosti 
průběhu dosažené drsnosti na povrchu obrobku (52) 
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3.4. Elektrolytické leštění 

Technologie elektrolytického leštění (EL) je výrazně odlišná od tradičních mechanických metod, 

protože se jedná o metodu bezkontaktní. EL je komerčně využíváno od 30. let 20. století, kdy se dočkalo 

širšího využití především za účelem vylepšení estetiky kovových povrchů, např. při výrobě nádobí 

či plnících per. Dnes platí, že se jedná o jednu z nejúčinnějších technologií výroby superhladkých 

povrchů. V posledních letech je aplikace EL rozšířená především v potravinářském, lékařském 

a farmaceutickém průmyslu. Technologie EL je dále využívána např. při výrobě polovodičů. Blíže se na 

tuto technologii podíváme v další kapitole. (17) 
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4. Elektrolytické leštění a jeho možná aplikace pro výrobu 

kovových zrcadel 

4.1. Princip elektrolytického leštění 

4.1.1. Mechanismus úběru materiálu 

Elektrolytické leštění (EL) je dokončovací technologie, pomocí které je možné odebírat materiál 

z kovů a jejich slitin. Tento proces je založen na anodickém rozpouštění, při kterém jsou odebírány 

jednotlivé ionty materiálu z povrchu obrobku. Pokud dodáváme napětí ze zdroje, prochází 

elektrolytem mezi elektrodami elektrický proud.  Elektrony se přesouvají z povrchu anody na povrch 

katody. Anoda tedy ztrácí elektrony a na jejím povrchu dochází k oxidaci. Katoda elektrony naopak 

získává a na jejím povrchu dochází k redukci. V důsledku této redukce dochází k uvolňování vodíku 

právě na povrchu katody. (18) Atomy na povrchu obrobku se mění na kovové ionty, které se rozpouští 

v elektrolytu. Tento proces má za následek úběr materiálu, ke kterému dochází řádově v nižších 

desítkách µm. (19) Množství odebraného materiálu závisí na materiálu obrobku a složení elektrolytu. 

Množství odebraného kovu z anody je dále přímo úměrné procházejícímu proudu, teplotě elektrolytu 

a době, po kterou proud prochází. Za předpokladu správné volby proudové hustoty lze díky tomuto 

rozdílu docílit vyhlazení povrchu, přičemž k největšímu úběru dochází právě na výstupcích. Tohoto 

rozdílu lze využít pro odstranění drobných otřepů a jiných stop po předchozím obrábění. (20) 

 

Nejzákladnějším zařízením pro EL je klasická elektrolytická lázeň, sestávající se z katody, anody 

a elektrolytu v nádrži. Leštěný obrobek funguje jako anoda a je připojen ke kladnému terminálu zdroje 

napětí, zatímco katoda je připojena k terminálu zápornému. 

Obrázek 28 Schéma elektrolytické lázně (51) 
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4.1.2. Matematický model elektrolytického leštění 

Díky množství proměnných, mezi které patří materiálové vlastnosti, složení elektrolytu, 

distribuci proudového toku a dalších, je proces EL velice komplexní záležitost. Pro zjednodušení 

simulace byl tedy zaveden matematický model, který je definován následujícími vztahy. 

1. Z definice elektrického potenciálu je možné přepsat rovnici: 

𝑉 = 𝐾𝑄 / 𝑟     (1)  na rovnici  𝑄 = 𝑉 · 𝑟 / 𝐾    (2) 

Kde K je Coulombova konstanta (K = 9 x109 N∙m2/C2); Q je velikost náboje; r je lokální zakřivení 

povrchu a V je velikost elektrického potenciálu, tedy napětí 

2. Ze znění Faradayova zákona a rovnice 2 

𝑖𝑛 = 𝑄/(𝐴 · 𝑡)     (3) 

Kde in je proudová hustota; Q je velikost náboje; A je velikost plochy a t je čas 

(21) 

4.1.3. Gradient úběru materiálu 

Rychlost úběru se ovšem liší v oblastech výstupků a prohloubení povrchu. Na výstupcích je 

úběr rychlejší a dochází k tzv. odhrotování, naopak v prohloubeních je úběr pomalejší. Pro popsání 

tohoto fenoménu se blíže podíváme na viskózní vrstvu. 

P.A. Jacquet přišel s teorií, že napětí v lázni má za následek tvorbu tzv. anodického filmu na 

povrchu anody. Tato viskózní vrstva má větší viskozitu a elektrický odpor než zbytek elektrolytu, což 

mění parametry procesu leštění napříč povrchem.  

Z Obrázku 29 je patrné, že díky různé 

tloušťce viskózní vrstvy je na výstupcích 

povrchu nižší elektrický odpor než v pro-

hlubních. Vzhledem ke skutečnosti, že 

elektrický proud prochází cestou nejmenšího 

odporu, dojde rychleji k úběru materiálu na 

výstupku (A-B) a pomaleji v prohlubni (C-D). 

Na základě tohoto principu proces pokračuje 

až do chvíle, kdy jsou oblasti prohloubení 

srovnány s oblastmi výstupků. (21) 

Obrázek 29 Viskózní vrstva (21) 
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4.1.4. Parametry ovlivňující rychlost úběru materiálu 

Vstupní parametry obrobku – geometrie a drsnost povrchu přímo ovlivňuje dobu leštění i kvalitu 

dosažitelných parametrů 

Proudová hustota na anodě – při jejím zvýšení dojde ke zvýšení rychlosti odběru materiálu, příliš 

vysoká hodnota napětí může vést k uvolňování kyslíku, způsobující bodovou korozi a zhoršení 

průchodu proudu 

Teplota lázně – zvýšení teploty má za následek snížení viskozity elektrolytu, což zvyšuje rychlost difuze. 

Vzhledem k velkému elektrickému odporu elektrolytu a poměrně vysoké proudové hustotě je však 

větším problémem přehřívání lázně a s ním spojených komplikací. Těmi může být vznik plynových 

bublin a zhoršení přesnosti řízení procesu. Z těchto důvodů se spíše zavadí chlazení lázně 

Doba leštění – míra odebraného materiálu je na čase téměř lineárně závislá. Běžné časy EL jsou 1-20 

minut 

Poměr povrchů katody a anody – oproti anodě by měla mít katoda nejméně čtyřikrát větší povrch. 

Nižší poměr by mohl mít za důsledek elektrochemické leptání namísto leštění 

Chemické složení elektrolytu – různé roztoky elektrolytů se liší ve viskozitě, možnostech manipulace, 

náklady apod. Volba elektrolytu musí být v souladu s použitým napětím a časem 

Množství rozpuštěných kovů v lázni – pro kvalitní výsledek musí být průběžně odstraňován kov 

rozpuštěný z anody obrobku. Toto odstranění se provádí buď chemickým srážením 

nebo elektrodepozicí na katodu. V některých případech je vhodnější kompletní výměna elektrolytu 

Viskozita roztoku – důležitým krokem je určení požadované viskozity a způsobu jejího řízení, např. 

regulací teploty roztoku 

Míchání lázně – zavádí se především pro zvýšení rychlosti procesu. Je však třeba dbát toho, aby míchání 

nenarušilo film na anodě, případně na anodě nevytvářelo plynové bubliny  

Dalšími vlivy na rychlost procesu jsou koncentrace, teplota lázně, míchání elektrolytu a mezielektro-

dová vzdálenost. Tyto parametry mají přímý vliv na proudovou hustotu, nikoli však na proud 

samotný. (22) 



27 
 

4.2. Potenciálová křivka 

Tuto křivku poprvé použil P.A. 

Jacquet k analýze anodického rozpouštění 

během procesu EL. Na Obrázku 30 je 

zobrazena závislost napětí na proudové 

hustotě. Pro různé materiály se různí také 

tato závislost. Vždy však obsahuje, více 

či méně patrně, následující oblasti: Zleva se 

jedná o oblasti leptání, pasivace, leštění 

a vývoje kyslíku. Je důležité poznamenat, že 

průběh křivky určuje materiál obrobku 

společně s mnoha dalšími parametry. 

Jednotlivé oblasti potenciálové křivky jsou: 

a) Oblast leptání (A-B) 

- V této oblasti dochází k přímému 

rozpouštění obrobku. Dále se v této 

oblasti začíná objevovat na povrchu 

obrobku pitting 

b) Oblast pasivace (B-C) 

- V této oblasti dochází k poklesu proudové hustoty a zvýšení napětí v důsledku vytvoření 

oxidické vrstvy na povrchu anody 

c) Oblast leštění (C-D) 

- Oblast tzv. plateau je plošina křivky, která vymezuje oblast vhodnou pro leštění 

- V této oblasti zůstává proudová hustota téměř konstantní, navzdory zvyšujícímu se napětí 

- Požadovaných účinků EL se dosahuje právě v této oblasti, kde dochází k pasivaci povrchu 

materiálu a jeho leštění. Přičemž se zvyšujícím se napětím dochází též ke zvýšení hodnot lesku 

povrchu 

- Pro některé materiály je tato oblast výraznější, což do jisté míry určuje obtížnost jejich leštění 

d) Oblast vývoje kyslíku (D-E) 

- V této oblasti dochází k rozpadu oxidické vrstvy na anodě. Toto anodické rozpouštění je 

doprovázeno vývojem kyslíku. V důsledku vytváření kyslíkových bublin na povrchu obrobku se 

opět začíná objevovat pitting (23) 

Obrázek 30 Potenciálová křivka (21) 

Obrázek 31 Potenciálová křivka pro ocel SAE 304, elektrolyt 
YZU a teplotu 70 °C (21) 
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4.3. Materiály používané pro EL a jejich možná aplikace pro výrobu KZ 

Elektrolytické leštění lze použít na téměř všechny elektricky vodivé kovy jako jsou měď, titan, 

korozivzdorná ocel, nikl a jejich slitiny. Zpočátku bylo EL používáno právě k leštění korozivzdorných 

ocelí, u kterých ještě dále zlepšuje antikorozní odolnost. Především z tohoto důvodu přetrval tento 

trend do současnosti. Se zvyšujícími se požadavky průmyslu bylo uplatnění EL rozšířeno i na další 

materiály. Tato technologie nabízí několik výhod, jako jsou relativní jednoduchost a možnost leštění 

povrchů složitých tvarů. 

4.3.1. Korozivzdorné oceli 

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších materiálů, protože v důsledku EL dochází u korozivzdor-

ných ocelí k výraznému zlepšení antikorozních vlastností. Chrom (či jiné legující prvky) obsažený v oceli, 

vytváří na jejím povrchu pasivovanou vrstvu oxidu, čímž zabraňuje další difúzi kyslíku do základního 

materiálu. Elektrolytickým leštěním lze tuto vrstvu zesílit, a tím přispět k lepší odolnosti vůči vlivům 

prostředí. (20) 

Korozivzdorné oceli vhodné pro EL: 

 

4.3.2. NiTi 

Slitina NiTi nebo také NiTinol je velice slibným materiálem pro použití v biomedicíně. 

Především díky své tvarové paměti, super-elasticitě, skvělé korozní odolnosti a biokompatibilitě se 

používá pro výrobu samosvorných, samoroztažitelných a samokompresních výrobků. Uplatnění tohoto 

materiálu v biomedicíně je opravdu široké, od vaskulárních stentů po ortodontické a chirurgické 

implantáty. Právě výroba koronárních stentů je jednou z nejdůležitějších aplikací slitiny NiTi. 

V současnosti je elektrolytické leštění považováno za nejefektivnější metodu dokončení výroby 

koronárních stentů. Téměř všechny výrobky ze slitiny NiTi používané v medicíně jsou dnes 

elektrolyticky leštěny. EL totiž velmi účinně odstraňuje povrchové vady materiálu a vyhlazuje povrch. 

K těmto účinkům navíc dochází s minimálním úběrem materiálu. Za běžných podmínek se na obrobku 

vytvoří povrchová vrstvy oxidu titaničitého (TiO2), zajišťující dobrou biokompatibilitu a zabraňující 

uvolňování iontů niklu na povrch materiálu.  

• AISI 304 

• AISI 316 a 316L 

• Oceli řady 400 

• MP35N 

•  

•  

• Nitronic 60 

• Elgiloy 

• DUPLEX 2205 

• Další oceli DUPLEX 
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4.3.3. Hliník a jeho slitiny 

Jedná se o často používaný materiál pro EL. Z vědeckého hlediska je proces EL hliníku velice 

dobře prozkoumaný. Použití EL hliníku je především v optice, kde se používají elektrolyticky leštěná 

zrcadla, zrcadlové polygony a další optické komponenty. 

4.3.4. Měď 

Proces EL mědi v elektrolytu kyseliny fosforečné byl využíván pro základní studie mechanismu 

úběru materiálu při EL. Dodnes je měď jen těžko nahraditelným materiálem pro výrobu zrcadel 

používaných ve vysoce výkonných infračervených laserových systémech. 
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5. Návrh technologie výroby prototypového zrcadla 

5.1. Přehled používaných elektrolytů a dalších parametrů 

V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry EL získané z jednotlivých publikací. 

Publikace velmi často neuvádějí kompletní informace pro přímou replikaci experimentu. 

5.1.1. Přehled pro oceli 

Zdroj Elektrolyt Materiál 

vzorku 

Vzorek 

[mm] 

Katoda L [mm] U [V] J [A/dm2] T [°C] t [min] 

(24) 35 % H2SO4, 

45 % H3PO4, 

20 % H2O 

Ocel 

AISI 316L  

(ISO 4954) 

70x30x2 N/A 150 (P1); 

300 (P2) 

N/A 10; 29; 

48; 67 

35; 45; 

55; 65 

3; 14; 

25; 36 

(25) 35 % H2SO4, 

45 % H3PO4, 

20 % H2O 

Ocel 

316L 

N/A N/A N/A N/A 0,8 - 36 35; 70  N/A 

(26) NaNO3 Ocel 316 

(SS316) 

Trubka 

d38,1 L170 

N/A 2; 4; 8 N/A N/A 7; 15,3 10 s 

(23) 50-75 hm % 

H2SO4 + H3PO4 

(1:1/2:1),  

5-15 % H2O 

+ C2H5OH 

N/A N/A N/A N/A Spíše 

nižší, při 

vyšším I  

N/A N/A N/A 

(27) H2SO4 : H3PO4 

(3:2/2:3/0:1) 

Ocel 

AISI 316L 

30x5x1 N/A N/A  N/A 50 60–65   N/A 

(28) H2SO4 5 mol/l 

CrO3 2,5 mol/l 

Ocel 

AISI 304 

50x10x1 N/A N/A N/A 25 45  10  

(29) N/A CrNi Ocel 

12/8 

N/A N/A 5-200  5-30  5-100  N/A 5-40  

(30) H2SO4 + H3PO4 N/A N/A Ocel 

10Cr18Ni9 

50-200  N/A 10 38-43 N/A  
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5.1.2. Přehled pro titan 

Zdroj Elektrolyt Materiál 

vzorku 

Vzorek 

[mm] 

Katoda L [mm] U [V] J [A/dm2] T [°C] t [min] 

(31) Bezvodý C2H5OH 

+ 60 % HClO4 

(9:1) 

Titan čistý 

(po metodě 

EBM) 

20x20x5 Pt N/A 10; 20; 

30 

N/A N/A 10; 30; 

60; 600 

s 

(32) HClO4 + CH3OH 

+ C4H9OH 

Titan čistý N/A N/A N/A 28 10 -40 4 

(33) HClO4 + 

CH3COOH + H2O 

(1:10:1,2) 
 

Ti-6Al-4V 20x20x5 N/A 50 N/A 30 30  5; 10; 

15; 20  

(34) 20-40 % 

98% H2SO4 + 

10-18 % HF + 

42-62 % 

CH3COOH 

N/A N/A N/A N/A 11 7  20-22 N/A 

 

5.1.3. Přehled pro hliník 

Zdroj Elektrolyt Materiál 

vzorku 

Vzorek 

[mm] 

Katoda L [mm] U [V] J [A/dm2] T [°C] t [min] 

(35) cholin-chlorid + 

ethylen-glykol 

(1:2) + H2O < 1% 

Al (99,9 %) Fólie 4 cm2 Ag pseu-

dorefe-

renční 

N/A 1; 1,5; 

2; 4; 6 

N/A 20 20 

(36) H2SO4 + H3PO4 

(2:3) 

EN AW-

1050 

0,5 dm2 

plech tl. 

0,5mm 

grafit N/A N/A 2-14 68 3 

(37) HClO4 + C2H5OH 

(1:10-1:4) 

Al (99,9 %) 10x10x0,15 Pt 4cm2 N/A N/A N/A 10; 20; 

30; 40 

30-300 

(38) HClO4 + CH3OH 

(4:1) 

Al (99,9 %) 3 cm2 

plech 

tl. 

0,127mm 

N/A N/A 2 14,33 22 2 
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5.2. Popis konkrétních procesů EL 

5.2.1. Proces EL oceli popsaný zdrojem (24) 

Proces se skládá z těchto šesti fází: 

1) Ultrazvukové odmaštění v lázni s tenzoaktivním činidlem při teplotě 50 °C 

2) Oplach demineralizovanou vodou 

3) Sušení horkým vzduchem 

4) Elektrolytické leštění za předem daných podmínek 

5) Oplach k odstranění usazenin po elektrolýze 

6) Sušení horkým vzduchem 

Pro experiment byly zvoleny elektrolyty s následujícím složením:  

Elektrolyt H2SO4 [%] H3PO4 [%] Cr2O3 [%] H20 [%] 

E1 35 45 0 20 

E2 35 45 3 17 

E3 15 63 0 20 
 

Při použití elektrolytů E1 a E2 bylo dosaženo nejlepších hodnot lesku. Z tohoto vyplývá, že 

přidání 3 % Cr2O3 nemá významný vliv na výslednou hodnotu lesku. Nejhorších výsledků z hlediska 

lesku bylo ve většině případů dosaženo při použití elektrolytu E3, což naznačuje, že pro dosažení co 

nejlepší hodnoty lesku je klíčový správný poměr koncentrací obou kyselin.  Maximální hodnoty 

dosaženého lesku se pohybovaly mezi 3500–4500 GU při použití elektrolytu E2, proudové hustotě 

10 A/dm2 a době leštění 36 minut. Pro proudové hustoty vyšší než 10 A/dm2 bylo dosaženo maximálně 

3500 GU, avšak doba leštění byla zkrácena na 14 minut. Při setrvání i po 14. minutě nebyla jakost 

povrchu dále vylepšována, v některých případech došlo dokonce ke zhoršení. Co se týče teploty 

elektrolytu, neměl tento parametr výrazný vliv na jakost povrchu. Během experimentu byl však 

vypozorován vztah mezi teplotou elektrolytu, dobou leštění a proudovou hustotou, a to při teplotě 

35 °C a dobách leštění od 3 do 14 minut. Při kombinaci proudové hustoty 10 A/dm2 a elektrolytu E2 se 

s postupným zvyšováním teploty významně zlepšily naměřené hodnoty lesku, toto zlepšení se však 

neobjevilo při použití žádného jiného elektrolytu ani hodnot proudové hustoty. Navíc byl vypozorován 

důležitý vztah mezi proudovou hustotou a dobou leštění.  Ukázalo se, že právě tyto dva parametry mají 

největší vliv na dosahované hodnoty lesku. Při době leštění 3 minuty to byla právě proudová hustota, 

která určovala výslednou hodnotu lesku. Podstatné zvýšení hodnot lesku bylo pozorováno právě se 

zvyšováním proudové hustoty, a to v rozmezí od 0 GU pro proudovou hustotu 10 A/dm2, až po 2500 

GU pro 67 A/dm2. Podobné zvýšení bylo pozorováno též pro dobu leštění 14 minut, hodnoty lesku se 

zde pohybovaly mezi 500–1500 GU pro proudovou hustotu 10 A/dm2, zatímco pro 67 A/dm2 mezi 

3500–4500 GU. (24) 
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5.2.2. Proces EL titanu popsaný zdrojem (31) 

V tomto případě předcházelo elektro-

lytickému leštění vzorků tavení elektronovým 

paprskem (EBM) na stroji Arcam A2X. Vstupním 

materiálem pro EBM byl sférický titanový prášek 

s průměrnou velikostí zrna 73 μm a třídě čistoty 2. 

Před EL se hodnoty Ra a Rz pohybovaly v rozmezí 

44,5-245,1 μm. Ve srovnání s konvenčními meto-

dami obrábění je tedy povrch výrazně hrubší. 

 

Dále byly vzorky elektrolyticky leštěny po 

dobu 600 s při konstantních hodnotách napětí 10, 

20 a 30 V. Tím bylo dosaženo změny morfologie 

povrchu a jeho vyhlazení. Při napětí 10 V se objevila 

rýha ve směru shodném se směrem, ve kterém byl 

materiál odtavován elektronovým paprskem 

metodou EBM. Tato rýha by mohla fungovat jako 

vrub, a být tak iniciačním bodem pro vznik 

mikrotrhlin. Toto ovlivňuje především únavovou 

charakteristiku. Pro hodnoty napětí 20 a 30 V došlo 

k vyhlazení povrchu beze stop po původní 

morfologii povrchu. (31) 

 

  

Obrázek 32 Vzorek po zpracování metodou EBM 
včetně detailu (31) 

Obrázek 33 Vzorky leštěné EL po dobu 600 s při 
napětí (a) 10 (b) 20 a (c) 30 V včetně detailu (31) 

Obrázek 34 Pokles hmotnosti vzorků při různých hodnotách 
napětí (31) 
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5.2.3. Proces EL hliníku popsaný zdrojem (35) 

Předmětem tohoto experimentu bylo především zjistit, zda je Ethalin vhodným elektrolytem 

pro leštění hliníku. Příprava elektrolytu spočívala ve smíchání cholin-chloridu a ethylen-glykolu 

v molárním poměru 1:2 a následném udržení směsi na teplotě 70 °C po dobu 60 minut do úplné 

homogenizace.  

Vzorky byly na experiment připraveny následujícím způsobem: 

a) leptání HCl 

b) zaprášení oxidem hořečnatým 

c) oplach destilovanou vodou 

d) sušením horkým vzduchem 

Poté prošly vzorky elektrolytickým 

leštěním. Pro všechny vzorky byla zvolena 

doba 20 min a teplota lázně 20 °C 

s rozdílnými hodnotami napětí. Pro relativně 

nízké hodnoty napětí 1-1,5 V došlo pouze ke 

zmatnění povrchu. Při zvýšení napětí na 

hodnotu 2 V a výše už působil povrch 

sjednoceně, jasně a získal esteticky přívětivý 

modrý nádech. V Ethalinu dochází tedy 

k leštění hliníku při hodnotách napětí vyšších 

než 2 V, přičemž se zvyšujícím se napětím (do 

6 V) se zlepšuje i kvalita leštěného povrchu, 

tedy zvýšení lesku.  (35) 

EDX spektrum RTG spektroskopie 

ukazuje, že v obou případech povrch tvoří 

dva prvky: hliník a kyslík. Přítomnost kyslíku 

je způsobena oxidickou vrstvou vytvořenou 

na povrchu vzorku po kontaktu se vzduchem. 

Pozoruhodné však je, že leštěním dojde 

k mírnému snížení obsahu kyslíku v povrchu, 

nedochází tedy tímto procesem k pasivaci 

povrchu, jako tomu při elektrolytickém 

leštění typicky bývá.  (35) 

Obrázek 35 Fotografie vzorků leštěných v Ethalinu o teplotě 
20 °C po dobu 20 min při různém napětí (35) 

Obrázek 36 EDX spektrum povrchu vzorků a) před a b) po 
leštění při U = 6 V (T = 20 °C, t = 20 min)  (35) 
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Výše zmíněná tvrzení potvrzuje elektronová 

mikroskopie. Pokud se před leštěním objevují na 

povrchu vzorku škrábance a jiné vady, dojde 

leštěním v Ethalinu k jejich odstranění a povrch se 

stane homogenním. Výraznější homogenizaci lze 

pozorovat při zvyšování hodnoty napětí. Homo-

genizace a celkové vyhlazení povrchu se promítlo 

také na naměřených hodnotách drsnosti povrchu Ra, 

které se snižují se zvyšujícím se napětím. 

 

Účinek elektrolytického leštění, tedy 

vyhlazení povrchu, je patrný především pro hodnoty 

napětí převyšující 2 V. Při překročení hodnoty 4 V už 

jsou však rozdíly dosažených parametrů výrazně 

nižší. Skutečnost, že rozdíl ve vyhlazení mezi 

4 a 6 V není tak výrazný, může být způsobena 

poklesem rychlosti elektrochemického rozpouštění 

hliníku. V tomto případě má leštění tendenci 

následovat stejný trend. 

 

Obecně lze o elektrolytickém leštění říct, že 

během něj dochází k vyhlazení povrchu pomocí 

kontrolovaného látkového přenosu. Kýženého 

efektu je přitom dosahováno v oblasti potenciálové 

křivky, která se charakterizuje jako plošina leštění. 

Dalším limitujícím faktorem je limitní proud pro 

anodické rozpouštění hliníku, tedy rozpouštění soli 

daného kovu do elektrolytu. Tvorba solného filmu 

na anodě přitom může efekt vyhlazení dále 

vylepšit. 

  

Obrázek 38 Graf závislosti rychlosti rozpouštění 
na napětí (Ethalin, T = 20 °C, t = 20 min) (35) 

Obrázek 39 Potenciálová křivka pro hliník  
(Ethalin, T = 20 °C, t = 20 min) (35) 

 

Obrázek 37 Vliv napětí na hodnotu drsnosti Ra 
(Ethalin, T = 20 °C, t = 20 min) (35) 
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Pozorovaná změna morfologie povrchu 

může mít vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti 

povrchu. Elektrolytickým leštěním dochází ke 

zvýšení mikrotvrdosti. Leštění odstraní z povrchu 

vady, čímž sníží počet dislokací a možnost jejich 

pohybu. To má za následek zlepšení odolnosti vůči 

vnikání cizích těles do povrchu, tedy povrchové 

tvrdosti. (35) 

 

  

Obrázek 41 SEM snímky povrchů před (a) a po leštění při parametrech napětí b – 2 V, c – 4 V, d – 6 V; (Ethalin, T = 20 °C, 
t = 20 min) (35) 

Obrázek 40 Vliv elektrolytického leštění na 
hodnotu mikrotvrdosti (Ethalin, T = 20 °C, 
t = 20 min) (35) 
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5.2.4. Typický průběh experimentu 

1) Příprava vzorku 

- Obrobení, nařezání (částečně určuje vstupní parametry obrobku) 

- Odmaštění 

- Deionizace 

2) Potenciálová křivka 

- Nalezení oblasti leštění 

- Získání vhodné hodnoty napětí 

3) Volba procesních parametrů leštění 

- Volba mezielektrodové vzdálenosti 

- Volba doby leštění 

Počáteční jakost povrchu přímo ovlivňuje dobu leštění i jeho konečný výsledek, proto musí být 

vzorky na leštění patřičně připraveny. Dále je naměřena potenciálová křivka, pomocí které je zvoleno 

napětí a jemu odpovídající proudová hustota. Tyto parametry jsou voleny tak, abychom se při leštění 

pohybovali skutečně v oblasti leštění, nikoli v oblasti pasivace či rozkladu elektrolytu. Po stanovení 

procesního napětí je třeba dále zvolit mezielektrodovou vzdálenost a dobu leštění. Tyto parametry 

volíme zpravidla na základě experimentálních dat. (20) 
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6. Vlastní experiment 

6.1. Příprava experimentu 

6.1.1. Použitá aparatura 

Pro realizaci experimentu bylo třeba nejprve sestavit aparaturu. Ta se sestávala z plastové 

nádoby na elektrolyt, katody a anody uchycené na rámu s možností nastavení mezielektrodové 

vzdálenosti, míchačky elektrolytu, multimetru pro měření teploty elektrolytu se sondou umístěnou 

v nádobě s elektrolytem, zdrojem stejnosměrného napětí, dále nádoby s vodou pro oplach vzorků po 

leštění a nádoby s rozehřátým voskem pro maskování vzorků. Pro dílčí měření byl dále použit druhý 

multimetr pro měření protékaného proudu. 

Seznam použitých zařízení a měřidel: 

• Míchačka elektrolytu WiseStir MSH-20A 

• Multimetr XS PC 7 

• Zdroj napětí KORAD KA6003P – 60V 3A 

• Multimetr UNI–T UT131B 

Obrázek 42 Aparatura (1 – plastová nádoba s elektrolytem, 2 – katoda, 3 – anoda, 4 – rám pro zavěšení elektrod, 5 – mícha-
čka elektrolytu, 6 – multimetr pro měření teploty elektrolytu, 7 – teplotní sonda, 8 – DC zdroj, 9 – nádoba s vodou pro 
oplach, 10 – nádoba s rozehřátým voskem pro maskování leštěných vzorků) 
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6.1.2. Volba materiálu 

Leštěný povrch (anoda) 

Pro experimentální leštění byla zvolena slitina titanu Ti6Al4V. Tato slitina byla použita pro všechny 

experimenty popsané v této kapitole. 

Prvek Al V Fe O C N H Y 

Min. 5.5 3.5 -- -- -- -- -- -- 

Max. 6.75 4.5 0.3 0.2 0.08 0.05 0.015 0.005 

Katoda 

Pro experiment byla zvolena olověná elektroda, která byla před leštěním vyčištěna, odmaštěna 

a vyrovnána pod lisem. Plocha katody vždy mnohonásobně převyšovala leštěnou plochu anody. 

6.1.3. Příprava vzorků 

Pro ohraničení leštěné plochy byla původně zvolena metoda maskování izolační páskou. Ta se 

však ukázala jako nepoužitelná, protože po ponoření do lázně docházelo k jejímu odlepení, a tím 

pádem ztrátě funkce. Z tohoto důvodu bylo nutné nalezení lepšího řešení. Tím se ukázalo použití vosku 

v kombinaci s izolační páskou, kterou byla nejprve zamaskována definovaná plocha, následně byl 

vzorek ponořen do vosku. Jen několik sekund po vytažení vzorku z vosku byla páska stržena, výsledkem 

čehož byl dobře definovaný povrch. Toto řešení přineslo pouze mírné komplikace, ke kterým se 

dostaneme dále.  

 
Obrázek 44 Vzorek maskovaný izolační páskou Obrázek 43 Vzorek maskovaný voskem 

Tabulka obsahu legujících prvků (v %) ve slitině titanu Ti6Al4V 
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6.1.4. Příprava elektrolytu 

Příprava elektrolytu pro experiment měla dvě fáze. V první fázi byl v odměrném válci smísen 

methanol s 2-butoxyethanolem. Ve druhé fázi byla přidána kyselina chloristá, což vyvolalo 

exotermickou reakci. Tento proces probíhal v odvětrávaném boxu s digestoří. Ke smísení elektrolytu 

došlo 24 hodin před zahájením měření. 

Složka Procentuální zastoupení [%] Objemové zastoupení [ml] 

Methanol CH3OH 61 845 

2-butoxyethanol CH6H14OH 33 455 

Kyselina chloristá HClO4 6 88 

 

Tabulka složení elektrolytu 
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6.2. Potenciálová křivka 

Před jednotlivými leštěními bylo potřeba stanovit parametry k němu vhodné. Tohoto bylo 

docíleno naměřením potenciálové křivky pro danou kombinaci elektrolytu, materiálu a dalších 

parametrů. Naměřená závislost má oproti teoretické značně neideální průběh. 
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Naměřená závislost napětí na proudu (potenciálová křivka) pro Ti6Al4V, L = 115 mm 

Obrázek 45 Povrch vzorku po proměření potenciálové křivky 
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Průběh měření potenciálové křivky byl následující. Po umístění vzorku do mezielektrodové 

vzdálenosti 115 mm od katody byl spuštěn zdroj a postupně zvyšováno napětí od 0 do 30 V s krokem 

1 V. Ke každé hodnotě byl odečten odpovídající údaj proudu pomocí multimetru. Při hodnotě napětí 

7 V se začaly objevovat drobné plynové bubliny na katodě a při 28 V také na anodě. Měření bylo 

ukončeno při hodnotě napětí 31 V. Zaprvé se blížila maximální hodnota napětí zdroje a zadruhé začalo 

docházet k rozpouštění vosku na anodě. Rozpuštění vosku by mohlo vést nejen k deformaci definované 

plochy, ale také ke kontaminaci elektrolytu a zkreslení výsledků dalších experimentů. Měření probíhalo 

při teplotách elektrolytu v rozsahu 23,6 °C na začátku až 25 °C na konci experimentu. Teplota vzorku 

byla evidentně vyšší. 

Při bližším pohledu na povrch po proměření potenciálové křivky se objevil rovinný útvar 

povrchu, který se zdál být naprosto nedotčený mechanismem úběru materiálu, dokonce na něm byly 

ještě patrné stopy po předchozím obrábění. Jak bylo již zmíněno, použití vosku v kombinaci 

s maskovací páskou přineslo mírné komplikace, toto je jedna z nich. Při přípravě vzorků byla totiž před 

máčením do vosku přelepena leštěná plocha páskou, po jejímž stržení zůstalo na povrchu malé 

množství lepidla. To nebylo snadné odstranit tak, aby nedošlo také k odstranění vosku. Vzhledem 

k charakteru a velikosti útvaru lze předpokládat, že jeho výskyt nijak neovlivnil výsledky měření. Je však 

jistě dobré na tuto skutečnost upozornit z hlediska maskování. 

 

Obrázek 46 Detail povrchu vzorku po proměření potenciálové křivky s leptaným charakterem  
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Obrázek 47 Výšková mapa výše popsaného útvaru 

Obrázek 48 Útvar nedotčený mechanismem úběru materiálu 
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6.3. Leštění vzorků 

6.3.1. Vstupní morfologie povrchu 

Vstupní morfologie povrchu byla určena způsobem přípravy vzorků. Tím bylo v našem případě 

broušení na podložním rotujícím kotouči (metalografická bruska). Kotouč byl osazen SiC fólií zrnitosti 

FEPA 120. Při pohledu na povrchu pod mikroskopem jsou viditelné stopy po broušení. 

 

6.3.2. Leštění při proměnném napětí 

Na základě zjištěné závislosti napětí a proudu (potenciálové křivky) bylo určeno 15 V jako 

minimální hodnota napětí v oblasti leštění. Bylo tedy rozhodnuto, že leštění má tedy smysl pouze pro 

hodnoty napětí 15 V a vyšší. Pro jednotlivé experimenty byla zvolena jednotná mezielektrodová 

vzdálenost 135 mm a doba průchodu proudu 2 min. Leštění bylo poté provedeno při čtyřech hodnotách 

napětí: 15, 20, 25 a 30 V. 

Obrázek 49 Snímek morfologie povrchu před leštěním s viditelnými stopami po broušení 
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Proudová hustota 

Jedním z údajů, který do jisté míry 

charakterizuje proces leštění, je 

proudová hustota. Ta byla v tomto 

případě vypočtena z protékajícího 

proudu a velikosti leštěné plochy. 

Hodnota proudu byla měřena v pra-

videlných intervalech během leštění 

a pro výpočet byl použit aritmetický 

průměr z těchto hodnot. Velikost 

plochy byla měřena po vyleštění. 

Z těchto údajů byly poté vypočteny 

proudové hustoty pro jednotlivá 

napětí. 

   

 

Množství odebraného materiálu  

Jako parametr určující množství ode-

braného materiálu byla zvolena 

tloušťka odebrané vrstvy b. Ta byla 

určena nepřímo z rozdílu hmotností 

před leštěním a po něm a z velikosti 

leštěné plochy. Dále byla využita 

znalost hustoty k výpočtu objemu 

odebraného materiálu. Tloušťka 

odebrané vrstvy byla pak spočtena 

jako objem podělený plochou. 

 

 

U [V] I [A] A [mm2] J [A/dm2] 

15 0,2636 108 24,4 

20 0,4348 147 29,68 

25 0,45 144 31,3 

30 0,6555 143,5 45,7 

U [V] Δm [mg] V [mm3] A [mm2] b [mm] 

15 12 2,709 108 0,025 

20 18 4,063 147 0,028 

25 19 4,289 144 0,03 

30 29 6,546 143,5 0,046 

Obrázek 50 Vypočtené hodnoty proudových hustot pro jednotlivá napětí 
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Obrázek 51 Tloušťky odebraného materiálu pro jednotlivá napětí 
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Obrázek 52 Povrchy leštěné při parametrech L = 135 mm; t = 2 min; U = a) 15 V b) 20 V c) 25 V d) 30 V (zvětšení 200x) 

a 

b 

c

 

d
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 Obrázek 53 Povrchy leštěné při parametrech L = 135 mm; t = 2 min; U = a) 15 V b) 20 V c) 25 V d) 30 V (zvětšení 1000x) 
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6.3.3. Leštění při proměnné mezielektrodové vzdálenosti 

Pohledově nejlepších výsledků leštění bylo dosaženo při hodnotách napětí 20 a 25 V. Další 

leštění tedy vycházelo z těchto hodnot. Tentokrát byla však upravena mezielektrodová vzdálenost, 

konkrétně na L = 35 mm. S touto změnou byla provedena další dvě měření při napětích 20 a 25 V. 

Nejlepších výsledků leštění bylo pak dosaženo při napětí 25 V a dalších parametrech L = 35 mm; 

t = 2 min. 

  

Obrázek 54 Povrchy leštěné při parametrech L = 35 mm; t = 2 min; U = a) 20 V b) 25 V (zvětšení 200x) 

a 

b 
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Závěr 

Prostřednictvím literární rešerše bylo shrnuto použití a uplatnění kovových zrcadel. Dále byly 

popsány požadavky na jejich povrch a shrnuty technologie jejich leštění. Byly popsány možnosti 

elektrolytického leštění a bylo zváženo jeho použití pro dokončování povrchu kovových zrcadel. Dále 

byla provedena rešerše experimentů popisující elektrolytické leštění, a to pro několik materiálů. 

V experimentální části byly využity informace získané rešerší provedených experimentů 

k návrhu a následnému provedení vlastního experimentu. Experiment obsáhl proměření potenciálové 

křivky pro konkrétní materiál – Ti6Al4V a její využití k uskutečnění několika experimentálních leštění. 

Nejlepších výsledků leštění bylo pak dosaženo při následujících parametrech: U = 25 V; L = 35 mm; 

t = 2 min. Výsledky byly mírně ovlivněny skutečností, že během leštění byla lázeň temperována 

a jednotlivá leštění byla postupně provedena s elektrolytem použitým pro předchozí měření. 

Experimentálně byly stanoveny základní závislosti pro elektrolytické leštění slitiny titanu 

Ti6Al4V. K jejich určení nebyly parametry drsnosti povrchu klíčové, a z tohoto důvodu nebyly blíže 

sledovány. Pro elektrolyticky leštěné povrchy obecně platí, že jejich drsnost je ovlivněna především 

technologií předúpravy. Ačkoli nejsou tyto poznatky přímo aplikovatelné, otevírají možnosti 

sofistikovanějšího výzkumu v oblasti elektrolytického leštění a mohou být dále využity při návrhu 

technologie pro konkrétní součást nebo při dimenzování aparatury. 
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