
Ηλεκτρόδια από Γραφίτη

(Μία  ... μαύρη εναλλακτική λύση)

Αν και συναντάμε την τεχνική της ηλεκτροδιάβρωσης εδώ

και πολλά χρόνια στα μηχανουργεία , εν τούτοις εξακολου-

θούμε να την κατατάσσουμε στις σύγχρονες και φυσικά

στις μη συμβατικές μηχανουργικές κατεργασίες. 

Η σημασία της για τις μηχανουργικές κατασκευές φαίνεται

ότι γίνεται όλο και πιο έντονη. Αν και παρουσιάζει ένα βασι-

κό μειονέκτημα που είναι αντίθετο στο πνεύμα της σύγχρο-

νης εποχής – τους μεγάλους χρόνους κατεργασίας – τα

πλεονεκτήματά της την κάνουν απαραίτητη σε όλο και πε-

ρισσότερες εφαρμογές. Και αυτό όμως οφείλεται στις ανά-

γκες των σύγχρονων κατασκευών που απαιτούν 

• μεγαλύτερη ακρίβεια κατεργασίας

• καλύτερη ποιότητα επιφανείας  και 

• πολύ σκληρά υλικά.
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Η ηλεκτροδιάβρωση εξυπηρετεί

πολύ καλά τις δύο πρώτες

απαιτήσεις και όσο για την

τρίτη είναι συχνά η μόνη

μέθοδος που μπορεί να

κατεργαστεί τέτοια υλικά.

Κλασικό παράδειγμα η

κατασκευή καλουπιών που από

την φύση της λειτουργίας τους

πρέπει να είναι μεγάλης

σκληρότητας. Και όσο και αν τα

καλούπια για χυτοσίδηρο δεν

αυξάνονται,τα καλούπια για

ελαφρά μέταλλα και πλαστικά

υλικά πολλαπλασιάζονται.

Την τεχνική της

ηλεκτροδιάβρωσης την

συναντάμε γενικά σε δύο

μεγάλες κατηγορίες

εφαρμογών:

• στην κοπή με σύρμα

(ηλεκτροδιάβρωση σύρματος )

και 

• στην κατασκευή μορφών με

κατακόρυφη κίνηση «βύθιση»

του ηλεκτροδίου – εργαλείου

(ηλεκτροδιάβρωση βύθισης ).

Στη δεύτερη κατηγορία

εφαρμογών – της

ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης – οι

τεχνικοί δεν σταμάτησαν

καθόλου να αναζητούν λύσεις

για να αντιμετωπίσουν το

βασικό μειονέκτημα που

αναφέραμε:

τους μεγάλους χρόνους

κατεργασίας. Η εξέλιξη των

μηχανών και ο έλεγχος τους

από αναπτυγμένα συστήματα

ηλεκτρονικών υπολογιστών

βελτίωσε την κατάσταση, όμως

δεν μπορεί να υπερβεί τους

φυσικούς νόμους. Για πολύ

καιρό λοιπόν σαν βασικό υλικό

κατασκευής των ηλεκτροδίων

της ηλεκτροδιάβρωσης

ανεδείχθη ο χαλκός [Σχ.1]. Από

παλιά ήταν γνωστό ότι ο

γραφίτης σε πολλές

περιπτώσεις απέδιδε καλύτερα

σαν υλικό ηλεκτροδίου. Δεν

μπορούσαν όμως να

ξεπεραστούν κάποια

προβλήματα που δεν τον

άφηναν να διαδοθεί ευρέως στη

αγορά σαν τέτοιο υλικό. 

Με την ανάπτυξη όμως των

εφαρμογών της ηλεκτρονικής ο

γραφίτης έγινε περιζήτητος για

άλλες κατασκευές και δόθηκε η

Σχ. 1. 
Hλεκτρο-
διάβρωση με
ηλεκτρόδιο
χαλκού με
μορφή
γραναζιού.


