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Grafitelektródák
A grafit nem olvad, hanem 3470 °C- 
on szublimál. A grafit kopásának csök-
kentése a dielektrikumból és a meg-
munkált anyagból kiváló szénmoleku- 
lák lerakódásán alapul, amelyet
különleges megmunkálási straté-
giák alkalmazásával kontrollálni
lehet. Az eddigiekben tapasztalt,
nem szabályozható pikkelképzõdés
már a múlté. 
Az iQ technológiának köszönhetõen
ez a lerakódott szénréteg egy védõ-
réteget képez, melynek vastagságát 
úgy szabályozzák, hogy az kiegyenlíti
az elektróda kopását. 
Az iQ technológia elõnye elsõsorban
az, hogy független az alkalmazott
grafit minõségétõl.

Vörösréz elektródák
A vörösréz elkerülhetetlen kopása
nem csökkenthetõ olyan könnyen,
mint a garfit kopása. A vörösréz
1083 °C-on már megolvad. 
Ez már a kezdetektõl kopást idéz
elõ az éleken, míg a nagy felületek
a megmunkálási mélység függvé-
nyében kkopnak.   kopnak.kopnak.  
Ennek a jelenségnek a csökkenté-
sére egyedülálló algoritmusokat

Szikraforgácsolás és kopás 

A szikraforgácsoló megmunkálás 
a kopás jelenségén alapul. 
Számos lépés során sikerült a  
munkadarabon az anyagleválasztás
mennyiségét maximálni és ezzel
egyidõben az elektróda kopását
minimalizálni. 
Ez olyan szakértõi rendszerek be-
vezetésével volt elérhetõ, melyek 
minden egyes impulzus szikrafor- 
májának vezérlésével optimálják
az áramerõsséget és feszültséget, 
a nem produktív szikrákat megszün-
tetik, és a tengelyeken nagyobb 
sebességet és gyorsulást tesznek
lehetõvé. 

iQ 
A GF AgieCharmilles iQ techno-
lógiája egyrészt a tengelymozgások
optimálásán alapul a lehetõ legjobb
timer-öblítés elérése céljából,  
másrészt minden egyes szikra vezér-
lésén alapul annak érdekében, hogy
minden egyes szikra a lehetõ leg-
jobb hatásfokkal rendelkezzen.
Ily módon a lehetõ leghatékonyabb
anyagleválasztás érhetõ el, és
a frontális elektródakopás
megszüntethetõ.

fejlesztettek ki, melyek biztonságos
szikraképzõdést biztosítanak az ener-
gia pontos vezérlésével. Mivel minden
impulzus kopást okoz, az impulzusok 
számát minimálisra csökkentik, és
a közepes megmunkálási áramerõssé-
get az effektív megmunkálási felület 
függvényében szabályozzák.
Ahogy a grafitnál, itt is a szénból kiala- 
kuló védõréteget használják a kopás 
minimalizálásához.

Elõnyök az Ön számára
• Tökéletes munkadarabok gyártása 

elsõre - utómegmunkálás és 
idõveszteségek nélkül.

• Megmunkálási idõk optimálása a
nagy leválasztási teljesítménynek
köszönhetõen a nagyoló és elõsimító
fokozatoknál, melyek kiváló geomet-
riát eredményeznek a mûszaki rajz 
kész méretével összevetve.

• Elektróda költségek csökkentése, 
hiszen jelentõsen kevesebb elektró-
dát kell legyártani.

• Grafitköltségek csökkentése.
A magas grafitminõség már nem 
feltétlenül szükséges. 

• Gyakran egyetlen egy elektróda
elegendõ a kívánt minõség vagy
geometria eléréséhez.
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