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Χαλκός ή γραφίτης;

Εφαρμογές

ηλεκτροδιάβρωσης

σε κατασκευές

καλουπιών

«AGIE»

Η ηλεκτροδιάβρωση πρωτοχρησιμοποιήθηκε για αφαίρεση μεταλλικού υλικού το

1943 από Ρώσους ερευνητές. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 η επιτυγ-

χανόμενη ακρίβεια και η ποιότητα επιφανείας δεν επέτρεψαν

την ευρύτερη διάδοσή της. Μόλις στα τέλη της δεκαετίας

του 1960 οι εξελίξεις στα ηλεκτρονικά συστήματα

ελέγχου επέτρεψαν στη νέα τεχνολογία να θεωρείται

ακριβής και αξιόπιστη. Σήμερα οι ηλεκτροδιαβρωτι-

κές μηχανές έχουν γίνει απαραίτητος εξοπλισμός

στην κατασκευή εργαλείων ακριβείας καi ιδιαίτερα

μητρών και καλουπιών.



Δύο κυρίως τύποι

ηλεκτροδιαβρώσεων

χρησιμοποιούνται στις

κατασκευές. Η ηλεκτροδιάβρωση

σύρματος (electrical discharge

wire cutting machine) και η

ηλεκτροδιάβρωση Βύθισης

(electrical discharge die sinking

machine) ή συνήθως EDM.

Το ρόλο του εργαλείου στις

ηλεκτροδιαβρώσεις σύρματος

έχει μεταλλικό σύρμαενώ στις

ηλεκτροδιαβρώσεις βύθισης το

ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο

κατασκευάζεται από ηλεκτρικά

αγώγιμο υλικό και δημιουργεί

κοιλότητες στο προϊόν με την

κίνησή του. Είναι φανερό ότι ο

ρόλος του στην ακρίβεια και

πιστότητα της κατασκευής είναι

κρίσιμος. Γι αυτό στην

κατασκευή του επικεντρώνεταιη

μεγαλύτερη προσπάθεια

προετοιμασίας της κατασκευής

και αναλίσκεται το μεγαλύτερο

ποσοστό του χρόνου

προετοιμασίας.

Τις προηγούμενες δεκαετίες η

φιλοσοφία εργασίας της

ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης

ήθελε το ηλεκτρόδιο πιστό

αντίγραφο(αρσενικό) της

επιθυμητής μορφής, που μόνο με

την κατακόρυφη κίνηση

τουδιέβρωνε το υλικό του

προϊόντος αντιγράφοντας τον

εαυτό του στη μορφή της

δημιουργούμενης κοιλότητας. Με

την εμφάνιση και τη διάδοση

ηλεκτροδιαβρώσεων CNC η

φιλοσοφία εργασίας άλλαξε. Το

ηλεκτρόδιο μπορεί να κινείται με

ακρίβεια στο χώρο κατακόρυφα

και οριζόντια, διαβρώνοντας το

υλικό του προϊόντος. Συνεπώς η

μορφή του δεν απαιτείται να είναι

όμοια με της κατασκευαζόμενης

κοιλότητας. Έτσι με την επιλογή

των κατάλληλων παραμέτρων

εργασίας, οι δυνατότητες των

σύγχρονων ηλεκτροδιαβρώσεων

απογειώθηκαν. Και με τις δύο

μεθόδους εργασίας όμως, η

αιχμή του δόρατος της

κατεργασίας είναι το ηλεκτρόδιο

που εξακολουθεί να

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο

μέρος της προσοχής και του

χρόνου των τεχνικών.

Βασικές αρχές

λειτουργίας

ηλεκτροδιάβρωσης

Στο παράρτημα Α στο τέλος του

παρόντος δίνεται μία συνοπτική

περιγραφή της αρχής

λειτουργίας της

ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης

[σχ.1], όπου γίνεται φανερός ο

Σχήμα 1.

Τυπική

ηλεκτροδιάβρωση

βύθισης

Πηγή:

AEG – ELOTHERM
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