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PRELUCRAREA DIMENSIONALA PRIN ELECTROEROZIUNE 
 

  
 
 
1.GENERALITĂŢI 
Prelucrarea prin electroeroziune  este o metodă de prelucrare dimensională a 

materialelor metalice, la care îndepărtarea surplusului de material se face pe baza 
efectelor erozive ale descărcărilor electrice în impuls, amorsate în mod repetat între 
obiectul de prelucrat şi un electrod denumit obiect de transfer.  

Prelucrarea prin electroeroziune se aplică materialelor metalice cu duritate mare, 
pentru obţinerea unor suprafeţe de o formă ce nu se poate realiza uşor şi cu precizie prin 
procedeele de aşchiere clasice. 

Metalul prelucrat este supus eroziunii cu ajutorul descărcărilor electrice realizate 
între metal şi un electrod-sculă din cupru, într-un mediu dielectric (de exemplu petrol 
lampant). În timpul prelucrării, descărcările electrice erodează şi electrodul sculă, care îşi 
schimbă dimensiunile (se "uzează") în timp.  

 
 

Fig.1.Schema de principiu a prelucrării prin electroeroziune: 
1-electrod sculă (catod); 2-mediul dielectric; 3-electrod piesă (anod). 

Obiectul de prelucrat şi obiectul de transfer, imersaţi în lichidul dielectric, sunt 
alimentaţi de la un generator de impulsuri, care este sursa de tensiune (fig.1). Dacă 
intensitatea câmpului electric dintre electrozi este mai mare decât rigiditatea locală a 
dielectricului, apare o descărcare electrică între aceştia. 

Transformarea energiei electrice prin dozarea ei, temporală şi spaţială, în energie 
de efect, are ca urmare formarea craterelor de prelevare, din obiectul de prelucrat, 
respectiv a craterelor de uzare, din obiectul de transfer.  
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2.FENOMENE FIZICO – CHIMICE SPECIFICII PRELUCRĂRII DIMENSIONALE PRIN 
ELECTROEROZIUNE ÎN MEDII DIELECTRICE LICHIDE 

Fenomenele fizico-
chimice care apar sub 
acţiunea descărcării 
electrice în impuls 

La suprafaţa piesei 
semifabricat 

În dielectric La suprafaţa 
electrodului sculă 

Eroziunea suprafeţei 
de prelucrat şi trecerea 
particulelor metalice 
prelucrate în lichidul 
dielectric. 
Modificarea 
proprietăţilor 
materialului din 
straturile de suprafaţă 

Modificările locale 
ale stării de 
agregare şi 
structurii 

Deformările şi 
ruperile micro- şi 
macroscopice 
cauzate de variaţia 
temperaturii 

Expulzările de 
material cu formări 
de cratere 
 

Modificarea 
proprietăţilor lichidului 
dielectric. Evacuarea 
produselor eroziunii de 
pe suprafeţele active 
ale piesei – 
semifabricat şi 
electrodului sculă şi 
din spaţiul de lucru. 

Străpungerea 
electrică 

Formarea undei 
mecanice de şoc 

Circulaţia 
produselor 
eroziunii 

Uzarea prin eroziune a 
suprafeţelor active cu 
trecerea particulelor 
prelevate în lichidul 
dielectric. Modificarea 
proprietăţilor 
materialului din 
straturile de suprafaţă. 

Modificări locale 
ale stării de 
agregare şi 
structurii 

Expulzările de 
material cu formări 
de cratere 

 

Formarea şi 
menţinerea unor 
pelicule 
protectoare 

Deformările şi 
ruperile micro- şi 
macroscopice 
cauzate de variaţia 
temperaturii 
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3.POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A PRELUCRĂRII PRIN ELECTROEROZIUNE. 

 

 

 Principalele operaţii de prelucrare prin electroeroziune: a - orificii simple; b - orificii 
complexe; c - orificii complexe profilate; d - cavităţi la matriţe; e - debitări; f - gravări; g - 

orificii multiple; h - fante; i - orificii curbilinii; j - îndepărtarea sculelor rupte; k - orificii 
adânci; fv /fk - avansul vertical şi respectiv combinat 
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Suprafeţe prelucrabile prin electroeroziune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tehnici de prelucrare prin electroeroziune 
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Tăieturi 

complicate 
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Exterioare 

 
Interioare 

Suprafeţe 
prelucrare  

prin 
electroerozi
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Tehnici de prelucrare 
prin electroeroziune 

 
Cu descărcări amorsate, 
prin străpungerea unui 

mediu dielectric 
 

 
Prin contactul dintre 

electrod şi piesă 

 
 

La prelucrarea cu descărcări amorsate productivitatea 
este maximă şi precizia prelucrării mică, iar la 
prelucrarea prin contact, rugozitatea suprafeţei este 
minimă şii productivitatea mică. 
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4.PRELUCRAREA PRIN ELECTROEROZIUNE CU DESCĂRCĂRI AMORSATE, PRIN 
STRĂPUNGEREA UNUI MEDIU DIELECTRIC. 

 
Se bazează pe prelevarea materialului prin acţiunea descărcărilor electrice 

nestaţionare separate în timp, care se produc între electrodul sculă şi piesa de prelucrat 
într-un lichid dielectric. Ca urmare, se redă forma electrodului-sculă în piesa de prelucrat 
în anumite condiţii de precizie dimensională şi de calitate a suprafeţei prelucrate. În cadrul 
acestui tip de prelucrări se deosebesc: 

a)Prelucrarea prin eroziune cu descărcări electrice în scântei, cu durata impulsurilor 
de curent tii = 10-4 ... 10-7 secunde  

b)Prelucrarea prin eroziune cu descărcări electrice în arc,  care se caracterizează 
printr-o durată a impulsurilor tii = 10-1...10-4 secunde 

Generarea suprafeţelor prelucrate se poate face prin copierea profilului electrodului, 
care este introdus treptat în piesă după o anumită direcţie, sau prin deplasarea 
electrodului faţă de piesă (fig.2). Procedeul se aplică în special pentru prelucrarea 
suprafeţelor interioare profilate. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 .Realizarea unor suprafeţe profilate prin electroeroziune: 
1–piesa de prelucrat; 2-electrod; 3-placă; 4-ax. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
În figura 3 se prezintă principiul de funcţionare al unei instalaţii de prelucrare prin 

electroeroziune. 

 

 
Se confecţionează un electrod-sculă de forma conjugată celei finale, cu 

dimensiuni cu 1-3 mm mai mici. Piesa de prelucrat este plasată într-un mediu 
dielectric. Piesa şi electrodul se conectează apoi la un generator de impulsuri. 
Descărcările electrice sub formă de arcuri, sau scântei au ca efect o încălzire 
bruscă a unei porţiuni de metal, până la temperatura de topire sau chiar de 
vaporizare, ducând la expulzarea de particule metalice şi formarea de mici 
cratere. Mediul dielectric are rolul de a concentra şi localiza descărcările electrice 
şi de a răci electrozii. Particulele metalice rezultate ca urmare a eroziunii trebuie 
îndepărtate, pentru a nu se aglomera în spaţiile dintre electrod şi piesa metalică şi 
a întrerupe procesul. Îndepărtarea lor se realizează prin circulaţia mediului 
dielectric, care este mai întâi separat de particulele metalice prin filtrare, apoi 
răcit şi recirculat. 

 

Modul de lucru: 
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Fig.3.Schema de principiu a unei maşini de prelucrare prin electroeroziune: 
1–generator de impulsuri; 2-regulator de avans; 3-electrod; 4-piesa de prelucrat;              
5-rezervor de dielctric; 6-filtru; 7-pompă; 8-sistem de răcire; 9-cuvă pentru mediu de lucru; 
10-mediu de lucru (dielectric). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Piesa de prelucrat 4 şi electrodul 3 sunt conectate la un generator de 
impulsuri sub tensiune. Între suprafeţele de interacţiune a electrodului şi a piesei 
aflate la o distanţă (interstiţiu) de 0,01...0,5 mm se găseşte un mediu dielectric. În 
vederea amorsării descărcărilor se realizează din faza iniţială o corelare a 
interstiţiului şi a rigidităţii dielectrice a mediului cu tensiunea de mers în gol a 
generatorului. Condiţiile de amorsare cele mai favorabile sunt acolo unde se află 
valoarea minimă a interstiţiului real. 

Descărcările electrice în impuls (arc, scânteie) au ca efect o încălzire 
bruscă a unei porţiuni limitate de metal ca urmare a transformării energiei 
cinetice a sarcinilor electrice în mişcare. Un rol important în ceea ce priveşte 
eficienţa erozivă îl are mediul dielectric 10.Dezvoltarea descărcărilor  electrice pe 
întreaga suprafaţă de prelucrat se explică astfel: la început descărcarea electrică 
apare în locul unde interstiţiul are o valore minimă şi ca urmare apare o creştere 
locală a mărimii acestuia, fapt ce determină ca descărcările următore să se 
amorseze în noi zone. În acest mod descărcările se extind succesiv pe întreaga 
suprafaţă de interacţiune, provocând implicit o creştere treptată a distanţei între 
electrozi, până la limita când nu mai este posibilă o amorsare de noi descărcări. 
Pentru reducerea permanentă a interstiţiului la valori optime apariţiei amorsării se 
foloseşte un regulator de avans 2. Produsele rezultate, ca urmare a acţiunii 
erozive a descărcărilor în impuls, se aglomerează în spaţiile dintre suprafeţele în 
interacţiune, putând provoca o sistare a procesului. Pentru acest motiv, 
particulele de metal prelevat sunt îndepărtate cu ajutorul unei instalaţii de 
recirculare 7, filtrare 6 şi răcire 8, restabilindu-se continuu proprietăţile mediului 
dielectric 10. 

Modul de lucru: 
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Proprietăţile dielectricilor 
 

 
  

Exemple de dielectrici utilizaţi 
 

Pentru ca prelucrarea prin electroeroziune să fie 
eficientă,  dielectricul trebuie : 

să posede rezistenţă chimică mare faţă de 
acţiunea aerului 

să nu-şi modifice vâscozitatea în timpul 
prelucrării 

să posede conductivitate termică şi electrică mică 

 

să aibă punctul de inflamabilitate peste +400 C 

să se evapore cât mai puţin datorită încălzirii în 
timpul prelucrării  

 

să aibă capacitate de deionizare ridicată 



 9 

 

Dielectric 

 

Petrol Ulei de 
transformator 

 

Ulei mineral 
 

Apă 

 
 

 
 
 
 

 
 
Domeniul de utilizare 
 
Prelucrarea prin eroziune electrică cu impulsuri generate pe cale electrică se poate 

aplica la toate materialele electroconductoare, însă aria de utilizare este restrânsă 
economic la cazurile materialelor  neprelucrabile prin procedeele convenţionale, a 
suprafeţelor cu geometrii complexe, precum şi la toate categoriile de prelucrări 
microdimensionale. 

În funcţie de tipul seriei de fabricaţie se utilizează maşini universale de perforat-
copiat specializate (cu electrod filiform, cu electrod bandă, de rectificat cu electrod disc 
etc.) şi maşini speciale concepute pentru un anume tip de produs. 

Un interes deosebit pentru această metodă îl constituie generarea suprafeţelor prin 
copiere, caz în care electrodul are forma conjugată a suprafeţei de prelucrat şi execută o 
simplă mişcare liniară de avans. 
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5.PRELUCRAREA PRIN EROZIUNE ELECTRICĂ PRIN CONTACT. 
 
 

 Se bazează pe amorsarea descărcărilor în arc nestaţionar, prin ruperea contactelor 
electrice parcurse de curent (pe cale mecanică), stabilite temporar între electrod şi piesa 
de prelucrat. În cazul suprafeţelor electroconductoare în contact, parcurse de curent, 
căldura degajată pe baza efectului Joule-Lentz va fi: Q = I2Rt [J]. 

Degajarea de căldură are loc, îndeosebi la nivelul zonelor de contact, datorită 
rezistenţei locale mari, contactul electic realizându-se prin intermediul 
microneregularităţilor celor două suprafeţe. 

La o încălzire suficientă a microsuprafeţelor (a rugozităţilor de suprafaţă) şi la o 
mişcare relativă între electrod şi obiectul de prelucrat apar descărcări în arc de rupere. 

Datorită mişcării relative dintre sculă şi piesă, impusă de însuşi mecanismul formării 
descărcărilor, această metodă de prelucrare nu se poate aplica la generarea suprafeţelor 
prin copiere, ca în cazul prelucrării prin electroeroziune în mediu dielectric. În cazul de 
faţă, prelevarea de material se produce datorită atât efectelor erozive ale descărcării în arc 
nestaţionar cât şi acţiunilor mecanice şi termice care apar la suprafeţele în contact, motiv 
pentru care metoda mai poartă şi denumirea de prelucrare electromecanică. 

Metoda este deosebit de eficientă la prelucrări de degroşare datorită productivităţii 
ridicate, în condiţiile unei calităţi scăzute a stării suprafeţelor prelucrate. Astfel, la 
degroşare se pot atinge productivităţi de circa 105 mm3/min, la rugozităţi peste Rz= 50 µm, 
la adâncimi ale stratului modificat termic de ordinul milimetrilor. La operaţii de finisare se 
pot obţine la productivităţi de circa 50 mm3/min. rugozităţi de ordinul Rz = 6,3 ... 12,5 µm. 

Datorită posibilităţii de dirijare a căldurii, prin micşorare relativă dintre electrodul-
sculă şi piesa de prelucrat, se evită supraîncălzirea electrodului sculă şi ca urmare, se 
poate utiliza în proces atât curentul continuu cât şi cel alternativ. 

Utilajul şi sculele utilizate la prelucrarea prin eroziune electrică prin contact sunt de 
construcţie simplă. În majoritatea lor operaţiile, ca de exemplu, frezare, rectificare, 
ascuţire, sunt realizate cu ajutorul unor discuri metalice rotitoare cu viteze periferice 
ridicate (10...15m/s), care realizează simultan atât funcţia de electrod pentru localizarea 
eroziunii cât şi aceea de îndepărtare a materialului erodat în zona prelucrării. În unele 
cazuri, scula este reprezentată de tuburi sau vibratoare (mortezare, dălturire) sau de perii 
metalice rotitoare (operaţia de curăţire). 

În comparaţie cu alte procedee se realizează un consum de energie scăzut 
(1,4...1,8 kW/kg), acesta micşorându-se o dată cu creşterea adâncimii stratului prelevat. 
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Aplicaţii ale prelucrării prin eroziune electrică prin contact 

 

Nr. 
crt. Schema de principiu Denumirea şi scopul operaţiei 

1. 

 

Strunjire. 
Se aplică la prelucrarea oţelurilor inoxidabile, a celor 
refractare şi în general a celor greu prelucrabile prin 
aşchiere, permiţând creşterea productivităţii muncii 
faţă de strunjirea mecanică. 

2. 

 

Ascuţirea sculelor aşchietoare. 
Aplicarea operaţiei permite realizarea de economii 
de materiale abrazive. 

 
 

3. 

 

Rectificarea suprafeţelor plane. 
Se prelucrează materiale la care aplicarea aşchierii 
prezintă dificultăţi. 

 
 

4. 

 

Rectificarea suprafeţelor profilate. 
Se aplică la piese greu prelucrabile prin aşchiere, de 
exemplu palete de turbină. 

 
 

5. 

 

Netezirea 
 
 
 
 

 
Eficienţa tehnico - economică a prelucrării prin electroeroziune.  
Eficienţa tehnico-economică a tehnologiilor de prelucrare este legată direct de:  

• productivitatea realizată 

• precizia dimensională cerută 

• forma,  de  poziţia  reciprocă  şi  calitatea  suprafeţelor.  
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 La sfârşitul secolului al XX-lea, prelucrarea prin electroeroziune (şi 
anume procedeele ce presupun îndepărtare de material din semifabricat prin 
descărcări electrice amorsate ca urmare a străpungerii rezistenţei electrice a 
mediului dielectric) ocupau primul loc în cadrul tehnologiilor neconvenţionale 
de prelucrare, atât în ceea ce priveşte numărul echipamentelor (aproape că nu 
exista întreprindere mecanică mare sau mijlocie care să nu dispună de cel puţin 
o maşină de prelucrat prin electroeroziune, cu electrod masiv sau cu electrod 
filiform), cât şi volumul de ansamblu al prelucrărilor. 
 Caracteristicile prelucrării au permis însă dezvoltarea unei game foarte 
variate de procedee, care înregistrează diferenţe legate de modul în care sunt 
amorsate descărcările electrice, schema de lucru a prelucrării, parametrii 
regimului de lucru, modul de acces al mediului de lucru spre zona de prelucrare 
etc. Vom semnala şi posibilitatea conceperii şi realizării unor dispozitive de 
lucru foarte variate, adaptabile pe maşini-unelte universale sau pe maşini 
specializate de prelucrat prin electroeroziune şi care asigură, acestor categorii 
de maşini, o lărgire importantă a posibilităţilor lor tehnologice. 
 

Concluzii 

 

Important ! 

Utilizarea tehnologiei prin electroeroziune conduce la 
obţinerea unor însemnate economii anuale pentru 
prelucrarea diferitelor piese (ştanţe, matriţe, cochile 
etc.), economii care permit ca  termenul de 
amortizare a investiţiilor (recuperarea cheltuielilor) 
pentru utilajele de prelucrare prin electroeroziune să 
fie de cca. 3-7 ani, atunci când sunt utilizate şi 
exploatate în mod raţional. Se apreciază că, în cazul 
producţiei de serie bine organizate, termenul de 
amortizare poate fi mult mai mic.  
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