
Electrical Discharge Machining (EDM)
(Electrodischarge Machining)  

(Spark Erosion Machining)

(Elektroeróziós alaksüllyesztés)
(Elektrotermikus megmunkálás)



Az elektromos kisülés eróziós hatását 1770-ben fedezték fel

Primitív EDM gépek (1920-40, vibráló elektródok, relaxáló áramkörök, szervo-
kontroller) 
A II. világháború idején terjedt el, mint a fegyvergyártáshoz szükséges 
különleges keménység anyagok megmunkáló módszere
(impulzus generátor, X-Y-Z irányú mozgatás)
EDM szabadalom: 1943, Lazarenko-testvérek
WEDM szabadalom: 1945, Perfilev és Bauer
Az els szerszám és gépgyártásban alkalmazható berendezést az 
Erosimat C gépet Magyarországon fejlesztették ki, ami 1958-ban 
elnyerte a Brüsszeli Világkiállítás Nagydíját.
1960-as évek: független impulzus-generátorok 
1970 körül javítják a mechanikát, az öblítést, a vezérlést (CNC), az 
elektronikát



A szigetel munkafolyadékba (dielektrikum) merített 
szerszámelektród és a munkadarab (mindkett 
elektromos vezet ) között szikrakisülés-sorozatot
hozunk létre
A szikrakisülések következtében a munkadarab felülete 
részben megolvad és elpárolog
Ennek eredményeként a munkadarabon kialakul a 
szerszám alakjának lenyomata (átmen és nem 
átmen alakos üregek)
A munkadarab mechanikai tulajdonságaitól függetlenül 
bármely elektromosan vezet anyag (Al, Ge, Cu, Co, 
grafit, Ag, Au, In, Ir, Fe, acél, Inconel, Mg, Mo, Ni, Pa, Pt, 
Ta, Sn, Ti, W, Zn, stb) sorjamentesen megmunkálható 
(elektrotermikus eljárás)



Süllyeszt szikraforgácsológép

F részei: 
a megmunkáló szerszám és a munkaasztal
a dielektrikum rendszer és a tápegység
a vezérl egység 



1. Elektromos eróziós anyagleválasztás, amelyet a 
szikrakisülést kísér termikus hatás okoz

2. Az eróziós termékek folyamatos eltávolítása a 
munkatérb l, amelyet a kisülés megsz ntét követ 
lökéshullámok hidrodinamikai hatása (és a dielektrikum 
áramoltatása) okoz

Egyszeri szikrakisülés okozta kráter fémfelületen



A tölt körben (RC-generátor) n a 
potenciál különbség
Ennek hatására a szerszámelektródról 
elektronáramlás indul meg a munkadarab 
felé
Megkezd dik a munkatér ionizálása, a 
plazma és a vezet csatorna kialakulása
A vezet csatorna körül gázburok alakul ki, 
amely a csatornát sz kíteni igyekszik (ez az 
energiakoncentrálás miatt el nyös)
Ha a potenciál-különbség eléri a 
munkarésben lév dielektrikum átütési 
szilárdságát, a kondenzátor kisül, azaz a 
vezet csatorna eléri a munkadarabot: 
megtörténik a szikrakisülés 
(másodpercenként több ezerszer!!)



A nagy h mérséklet (10 000 K) 
következtében a kisülési 
csatorna talppontjában lév 
fém megolvad, felforr és 
g zbuborék formájában 
kivet dik a munkatérbe, 
magával ragadja az olvadék 
egy részét (1-10%-át) is

A potenciálkülönbség 
megsz nését a g zbuborékok 
összeomlása kíséri, amely 
hozzájárul a fém 
kavitációjához



Friss dielektrikum ömlik a 
szikrarésbe, elmossa a hulladékot 
és leöblíti a munkadarab felületét
Az olvadt fémcseppek 
gömböcskékké szilárdulva 
diszpergálódnak a 
dielektrikumban, a gázbuborékok 
a felszínre emelkednek
A felületen maradt fémolvadék 
megszilárdul (1-30 m vastag 
kemény és egyenetlen rétegben)



Szerszámelektróda: nagy olvadáspontú, jó elektromos 
vezet , könnyen megmunkálható {vörösréz (op: 1800 °C, 
nagyon kopik), króm-réz, volfrám-réz, -ezüst ötvözetek, 
sárgaréz, volfrám (nehéz megmunkálni), acél, grafit}

Potenciál-különbség: 40-400 V (pulzáló egyenáram)
Áramer sség: 1- 300 A 
Szikraköz: 0,01-0,05 mm
Szikrah mérséklet: 3800 °C 
Frekvencia: 1- 250 kHz
Bekapcsolt/kikapcsolt állapotok ideje: 4 400 s
Munkafázis-arány: 50% (a be- kikapcsolt állapotok id 

aránya. Az optimális 50%-nál nagyobb arány megnehezíti 
az öblítést, és rövidzárhoz vezethet)



Szikraforgácsoló réz és grafit elektróda anyagok 
összehasonlítása

A szikraforgácsoláshoz sokáig rézelektródát alkalmaztak, de a 
finomszemcsés grafitok egyre nagyobb teret hódítanak, mert: 
A grafit h tágulási együtthatója egynegyede a réz h tágulási
együtthatójának, ezért a grafit elektróda lényegesen jobban 
meg rzi az alakh ségét, mint a rézelektróda a szikraforgácsolás 
alatt. 
A grafit s r sége 1/5-e rézének, ezért lényegesen egyszer bb a 
nagyobb méret grafit tömbök anyagmozgatása 
A grafit elektróda anyagleválasztó képessége átlagosan 1,5 3-
szor nagyobb, mint a rézelektródáé.
A grafit elektróda kopása lényegesen kisebb, mint rézelektródáé. 
Lényegesen nagyobb méret elektródák állíthatók el grafitból, 
mint rézb l.
A grafitnak nagyon jó a h sokkal szembeni ellenálló képessége
Lényegesen könnyebb a grafit elektróda gépi és kézi 
megmunkálása, mint a réz elektródáé, ezért akár harmadára is le 
lehet csökkenteni a megmunkálási költséget grafit használata 
esetén
A grafit szublimál 3550 °C-on, fekete füstfellegek kísérik a EDM-et



Süllyesztékeknél
és présönt 
formáknál, ahol 
nem a kis 
részleteken és az 
éles 
rádiuszértékeken 
van a hangsúly.

Nagy 
formáknál, ahol 
fontosak a 
részletek , és 
ha a 
kopás fontos 
kritérium.

Ha az 
elektróda 
szilárdsága és 
a precízitás a 
követelmény

Finom 
részletekhez, 
különösen precíz 
megmunkáláshoz

FINE

11-20 m
SUPERFINE

6-10 m
ULTRAFINE

1-5 m
ANGSROFINE

< 1 m



A grafit könnyen megmunkálható, de a 
kiválasztott anyagnak elég szilárdnak kell 
lennie, hogy a forgácsolási eljárás alatt 
végbemen károsodásoknak ellenálljon. 
A szilárdság és az apró szemcseszerkezet
fontos, ha nagyon kicsi körsugarakat és 
alacsony toleranciát t ztünk ki célul.
Figyelem! A keményebb elektródaanyagok a 
megmunkálási folyamat során hajlamosak a 
szilánkosodásra.



A kopásnak négy típusa van: mennyiségi, sarok-, 
frontális és oldalkopás.
A legfontosabb ezek közül a sarokkopás, mivel ez 
meghatározza a végleges munkadarab kontúrjait. Az 
elektróda képességét l függ, hogy a sarkokon és éleknél 
mennyire áll ellen az eróziónak.

Így egy elektródával, amely a legérzékenyebb részeken jó 
kopásállóságot nyújt, a teljes kopás minimálisra 
csökkenthet és maximális élettartam érhet el. 
Bár az elektródaerózió nem küszöbölhet ki, de az 
elektródaanyag, a munkadarab és a megmunkálás 
optimális beállításának helyes kombinációjával 
minimálisra csökkenthet . 
Az elektróda azon tulajdonsága, hogy apró részleteket 
forgácsoljon és eközben formát tartson, közvetlen 
kapcsolatban áll a kopásállóságával. A sarokkopás 
minimalizálásához olyan elektródaanyagot kell választani, 
mely nagy szilárdságú, alacsony a mechanikai és 
elektromechanikai kopása, és magas az 
olvadáspontja. 



Rossz elektromos vezet
Nagy forráspont, nagy 
lobbanáspont 
Egészségre ártalmatlan
Nagy oxidációs stabilitás
Megfelel viszkozitás (simításhoz 
alacsonyabb viszkozitásút 
használnak) 
Minimális illat, olcsó
H teni, sz rni és 
kényszeráramoltatni kell
Gondoskodik róla, hogy a kialudt 
szikra ioncsatornája 1-2 s alatt 
összeomoljék
EDM: paraffinok
WEDM: ionmentesített víz 



Normál öblítés 
(és hátránya)

Fordított öblítés
(nincs oldalszikra)

Az öblítés célja, hogy a szikrarésb l eltávolítsa a hulladékot, a forgácsot és az 
erodált fémanyagot

Sugár-öblítés

Bemerítéses öblítés
(öblítés relatív mozgatással)



A szikraforgácsolással nagy anyagleválasztási 
sebesség mellett jó felületi min ség és pontosság (
0,005 mm) érhet el.
Egyenes élek, égésmentes, feszültségmentes 
megmunkálás
Szerszámgyártás: bonyolult felületek el állítása 
nagyon kemény, korrózióálló és kopásálló
anyagokban (titán- és nikkel ötvözetek)
Alkatrészgyártás: kis keresztmetszet nyílások, 
üregek, bonyolult alakzatok kialakítása olyan 
munkadarabokon, amelyek egyéb (hagyományos) 
módon nem munkálhatók meg (kompresszor-lapátok)
Szikraforgácsoló süllyesztés 
(tömbszikraforgácsolás): üregkészítés-gravírozás, 
fúrás, alaksajtoló szerszám-készítés (pénzverde)
Szikraforgácsoló vágás (huzalos szikraforgácsolás): 
vágás huzalelektróddal. 
Startlyuk- szikraforgácsolás



A szikraforgácsolás során az acél felületi rétege újraedz dik és 
elridegedik, ami repedésképz déshez és rövidebb élettartamhoz 
vezet. 
Ennek elkerülésére néhány figyelembeveend szempont :
A szikraforgácsolás utolsó m velete egy alacsony 
áramer sséggel, magas frekvencián végzett simítás legyen
A felületi réteget polírozással vagy csiszolással célszer 
eltávolítani
Ha szikrázott felület struktúrájának a kész darabon meg kell 
jelennie, a réteg nem távolítható el, ilyenkor feszültségmentesít 
h kezelést kell végezni, az utolsó megeresztés h mérséklete alatt 
30-50°C-al.
Amennyiben a szikrázott felület fotomaratásra kerül, a teljes felületi 
réteget pl. csiszolással vagy köszörüléssel el kell távolítani.



Hagyományos forgácsoló megmunkálás
Edzés, megeresztés
Nagyoló szikraforgácsolás, melynek során a 
nagy íveket, fogyási sebességet kerülni kell
Készreszikrázás alacsony áramer sséggel és 
nagy frekvenciával.
A szikrázott felület csiszolása / polírozása, ill. 
az acél megeresztése 30°C -al az eredeti 
megeresztési h mérséklet alatt.



Hagyományos forgácsoló megmunkálás
Nagyoló szikraforgácsolás, melynek során a 
nagy íveket, fogyási sebességet kerülni kell
Készreszikrázás alacsony áramer sséggel és 
nagy frekvenciával.
A szikrázott felület csiszolása / polírozása. 
(Ez csökkenti a repedésveszélyt a hevítés és az 
edzés során)
Lassú hevítés, ajánlatos a lépcs zetes 
melegítés az edzési h mérsékletre.
Edzés, megeresztés



3

Els sorban a befektetett elektromos energia
nagyságától, de az energia szétszóródása függ:
A munkadarab olvadáspontjától és 
h vezet képességét l (a kis olvadáspontú réz 
esetén kis Q érhet el, mert jó a réz 
h vezet képessége)
A szikraközben lév anyagok csökkenthetik Q-t
Az elektróda anyagától



A felületmin séget a megfelel elektródaanyag, a jó 
öblítési feltételek és az optimális géptechnológia
befolyásolja.

Magas frekvenciák és alacsony feszültségek adják a 
legjobb felületet.

A végleges felületmin ség az elektródafelület tükörképe 
lesz, így az alacsony felületi érdesség , jó 
felület el állításához az angstrofine és ultrafinom
szemcséj , nagyszilárdságú grafitfajták jelentik a 
legjobb választást. 

0,025 mmSimító és nagyoló szikraforgácsolás
utáni újraformálódott felületek



A szikraforgácsolt felület alatti 
réteg kilágyul, keménysége 1-5 
Rockwell ponttal csökken
A kilágyult réteg vastagsága 
arányos a vágási energiával 
(0,05 mm simító fokozatban, 
0,2 mm nagyoló fokozatban)

A munkadarab élettartamának növelése érdekében az 
újrakristályosodott fémet tartalmazó kikeményített
réteget eltávolítják, vagy a dielektrikumba adagolt 
segédanyagporok (Al, Si, C, 1-100 m) segítségével 
felületileg ötvözik, tükörszer EDM felületet hozva létre 
(kevés mikrorepedés)
A kilágyított réteg abrazív megmunkálással távolítható el



Az elektróda polaritása pozitív és negatív egyaránt lehet
A mindenkori megmunkálási cél dönti el, hogy milyen 
elektróda/munkadarab polaritás-kombinációt alkalmazunk 
A grafit pl. jobb koptató hatást eredményez, ha (+) elektróda, ellenben 
nagyobb sebesség érhet el, ha (-) elektróda

Alumínium

--Réz

--Titán

--Karbid

+ (*)Rozsdamentes acél

+ (*)Szerszámacél

SimítóNagyolóMunkafém

* Negatív polaritás csak maximális sebesség megmunkáláskor alkalmazandó



Munkadarab/szerszám kopásarány: 0,1-10
Maximális anyagleválasztás: 520 mm3/min 
Jellemz energiafelhasználás: 1,8 W/mm3/min  
Hátrányai
- nagy fajlagos energiafelhasználás
- ha a dielektrikum kényszeráramoltatása nem

megoldható, az anyageltávolítás sebessége csökken
- nagyoló anyagleválasztás során a felület durva lesz
- nem alkalmazható nemvezet anyagok esetén
- az elektród formája a kialakítandó munkadarab 
komplementere (ez igen komplikált, drága, id igényes 
elektródformákat igényel)
- körülményes az elektródkopás számítógépes 
kompenzálása



(ROBOFORM 35P) jellemz adatai

500 x 400 

mm

Munkatartály

méret

2800 kgÖssztömeg
(dielekt. nélkül)

0,5 mPozíció 
felbontás

50 kgElektróda 
maxim. tömege

500 kgMunkadarab 
maxim. tömege

350 x 250 x 300
mm

X, Y, Z irányú 
mozgás 



Vékony (0,05-0,30 mm), jó 
elektromos vezet (sárgaréz, 
wolfrám, vörösréz) huzal az 
elektróda
Ionmentes víz a dielektrikum
Az anyageltávolítást a 
munkadarabon 
keresztülhúzott 
huzalelektróda által keltett 
szikraerózió okozza
A folyamatosan mozgó huzal 
lassan kiváj egy hornyot, 
miközben maga is fogy
A fogyó huzalt folyamatosan 
pótolják



WEDM vezérl rendszer

Huzal a vágórésben

Mindig van egy rés a huzal és a 
munkadarab között 
Így a huzal nem érintkezik 
közvetlenül a munkadarabbal és 
nagyon kis er t fejt ki arra
A vágórés szélessége az el tolás 
sebességét l és az impulzus 
függvény alakjától függ (vezérlés!!)



A feszültség-id ciklus 
alakjától függ:
Az eltávolított anyag 
mennyisége
A vágás sebessége
A felület min sége

A feszültség-id ciklust 
befolyásoló tényez k:
a munkadarab 
vastagsága és anyagi 
min sége

Feszültség-impulzusok



Az alkatrészek finom gépi megmunkálása CNC-vezérlés , automata 
elektródaváltós szikraforgácsolással és huzalvágással történik

0,5-2 kg Huzal feszítés

1-15 m/minHuzalsebesség

7,32 m -292 mm/minEl tolási sebesség

1-250 kHzImpulzus frekvencia

0,2-800 s (12 fokozat)Impulzus (tölt ) id

0,5-64 A (14 fokozat)Tölt áramer sség

80-200 V (4 fokozat)Csúcs feszültség

0-3,3 F (6 fokozat)Kondenzátor kapacitás

ParaméterekJellemz

Robofil 100 WEDM gép jellemz 
paraméterei



A huzalfeszítés 
növelése csökkenti a 
huzal vibrációját, a 
vágórés szélességét, így 
növelhet az el tolás 
sebessége (határ: a huzal 
szakítószilárdsága)
A kisütési frekvencia
növelése javítja a 
felületmin séget
Az áramer sség és a 
kisütési frekvencia
megduplázása 
kétszeresére növeli az 
anyagleválasztás 
sebességét



A réz remek huzalanyag jó elektromos vezetése és 
könny megmunkálhatósága miatt 
A vörösrezet 1979-t l felváltotta a nagyobb vágási 
sebességet biztosító sárgaréz (a Zn h t hatása és a 
ZnO2 csökkentik a huzaltörés valószín ségét)
A többkomponens huzalok egyesítik a kedvez 
hatásokat
A Zn bevonatú sárgaréz öblíthet sége jobb, mint a 
bevonat nélküli sárgarézé
A grafitbevonat a gázhalmazállapotú oxidok (CO, CO2) 
miatt javítja a molibdénhuzal öblíthet ségét



M agyag-megmunkáló 
(alaksajtoló) szerszámok 
készítése
Gyémántszerszámok 
méretre vágása (kis 
anyagveszteség)
Elektromosan vezet 
kerámiák vágása
Fémkompozitok, 
száler sítés m anyagok 
vágása







(D = 1-1000 m, szög alatti fúrás)

Megoldandó problémák
Precíziós elektróda (volfrám, 
volfrám-karbid) megmunkálás 
Elektróda pozicionálás ( 1 m, 
sztereo mikroszkóp!!), 
Nagy nyomású dielektrikumos 
öblítés 
Megfelel villamos jellemz k
(I = 0,01*IEDM)
Pontos elektróda vezetés 

EDM-mel fúrt lyuk

Hengeres mikro-elektróda D = 30 m
és az általa volfrámba fúrt lyuk

EDM-mel fúrt háromszög-lyuk



A felületre mer leges elektródát 
el re megtervezett úton vezetik
A szikráztatás csak az elektród 
csúcsán történik 
Nem lép fel oldalszikrázás
Nincs elektróda-oldalkopás
Olcsó és gyors megmunkálás
Lemarás rétegr l rétegre,
változtatott vágószöggel,
átlapolt útvonallal

0 °-os vágószög

90 °-os vágószög



A fúrásnál elkopott elektróda (1) alakja 
regenerálódik a réteg marása (2,3) során, mert a 
munkadarabhoz legközelebb es rész jobban 
felmelegszik és kopik

1 2

1 2

3

3



Az elektróda hossza állandóan csökken a kopás miatt
Ezért a megmunkált felületi réteg enyhén elvékonyodik
Ha nem váltanák a marószöget, ferde síkú felület
alakulna ki a végs réteg lemarása után
Szerszámútvonal-átlapolás nélküli marás során pedig 
horonyélek keletkeznek



Electrical Discharge Grinding (EDG)
Tömegcsökkent eljárás, amely 
során elektromosan vezet 
anyagból (pl. grafit) készült, 
lassan forgó csiszolókorongot
használunk a szintén 
elektromosan vezet 
munkadarab megmunkálására, 
kontrollált, ismétl d 
szikrakisülések segítségével

A fémforgácsok eltávolítására 
használt öblít -dielektrikum
szabályozza a kisülést, és h ti a 
korongot és a munkadarabot

Alkalmazott egyenfeszültség: 30-400 V Áramer sség: max. 200 A
Szikrakisülési frekvencia: 250-500 kHz Fordulatszám: 100-125 min-1

Anyagleválasztási sebesség: 160-2500 mm3/óra (JELENTÉKENY!)
Megmunkálási pontosság: 0,005 mm (vékony befolyásolt réteg)



A csiszoló korong nem érintkezik a 
munkadarabbal, attól szikratávolságban 
forog, ezért vékony és törékeny anyagok is 
köszörülhet k vele

Acél és keményfém együttes megmunkálása 
(forrasztott lapkás szerszámokon)
Alakos felületek köszörülése keményfém 
munkadarabokon
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