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Вступ. Високопродуктивний спосіб розмірної обробки металів 

електричною дугою (РОД) за останні 40 років отримав розвиток у 

наступних технологічних напрямках: 
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- РОД фасонних порожнин кувальних штампів (рис. 1), який дозволяє в 

9-10 разів підвищити продуктивність обробки, порівняно з 

електроімпульною обробкою [1]; 

  

 
 

-  прошивання круглих глибо-ких отворів графітовими електро-

дами-інструментами (ЕІ) без утворення стрижневих виступів. 

Розроблена унікальна технологія прошивання циліндричних отворів 

діаметром 35 мм на глибину 2800 мм в каландровому валку масою 20 т 

(рис. 2), який виготовлено в двошаровому варіанті (матеріал зовнішнього 

шару – валковий чавун РПХЧ ТУ 14-12-103, твердість 50…55 НRСе; 

матеріал внутрішнього шару – чавун СЧ 15 ГОСТ 1412-70, твердість 

25…30 НRСе), причому вісь кожного отвору проходить між даними 

шарами. 

Продуктивність обробки при силі технологічного струму 1000 А до 25000 

мм
3
/хв. [2];   

- різнорежимна послідовна РОД отворів одним двосхід-частим ЕІ, 

яка дозволяє в 9 разів скоротити верстатний час обробки, порівняно з 

обробкою двома ЕІ (рис. 3). При цьому процес чорнової обробки  

починається з використанням нижньої сходинки ЕІ при силі струму 200 А, 

а потім в момент перебігу  (після наскрізного виходу нижньої сходинки ЕІ) 

встановлюється сила струму, що відповідає чистовому режиму 

прошивання, зокрема 15 А і процес безперервно продовжується, але з 

використанням верхньої сходинки ЕІ. Основна маса об’єму металу, що 

руйнується (до 90…95 %) вилучається із зони обробки на чорновому 

режимі з лінійною швидкістю прошивання 2,8 мм/хв., і лише 5…10 % – на 

чистовому режимі з лінійною швидкістю прошивання 0,8 мм/хв. [3]; 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016, вип. 2(13) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2016, ed. № 2(13) 
 

© В.М. Боков, 2016 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

71 

 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016, вип. 2(13) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2016, ed. № 2(13) 
 

© В.М. Боков, 2016 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

72 

- прошивання малих отворів (діаметром 2 мм і більше) з 

використанням мідного ЕІ [3] за запропонованим новим способом РОД [4]. 

Він відрізняється тим, що обробку здійснюють при видаленні робочої 

рідини разом з продуктами ерозії із технологічного каналу в ЕІ за 

напрямком зверху вниз, тобто з використанням гравітаційної сили G (рис. 

4). Таким чином, складаються оптимальні умови для реалізації процесу 

РОД малих отворів і процес інтенсифікується. Крім того, методом 

математичного моделювання досліджені умови процесу РОД, що 

відповідають найменшому лінійному зносу мідного ЕІ γл (рис. 5). 

Показано, що усі три фактора (напруга U, сила струму І та статичний тиск 

робочої рідини на вході в міжелектродний зазор Рст) приблизно в рівній 

ступені впливають на лінійний знос мідного ЕІ, але з різними знаками 

впливу (рис. 5);  

 
- РОД отворів в маломагнітних сталях. Дані сталі відносяться до 

важкооброблюваних матеріалів. Із застосуванням твердосплавних свердел 

круглі отвори діаметром до 9 мм можуть бути отримані за допомогою 

ручних універсальних переносних свердлувальних машин (електродрилів). 

Для отримання отворів діаметром більше 9 мм машини постачаються 

електромагнітними башмаками та редукторами для осьової подачі свердла. 

Але дані машини фізично не можуть бути зафіксовані на поверхні із 

маломагнітної сталі. Крім того, дані машини не можуть обробляти отвори 

не круглої форми. Саме для цього була запропонована, розроблена, 

виготовлена та випробувана в умовах реального виробництва переносна 

електроерозійна машина «Дуга-23-М», в якій інструментальна головка 

постачається двопозиційним поворотним механізмом позиціонування 

(установчим та робочим), а корпус - вакуумними присосками (рис. 6). 

Процес здійснюється графітовим ЕІ, що трепанує, з прокачуванням 

технічної води з цехової магістралі (Рст ≤ 0,5 МПа). Лінійна швидкість 

прошивання отвору діаметром 25 мм в листової маломагнітної сталі марки 

Ю-3 складає 7 мм/хв. [3]; 
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- РОД групи отворів. Процес формоутворення поверхонь групи отворів 

може бути інтенсифікований за рахунок їх одночасної РОД. Для кількісної 

оцінки введено поняття про коефіцієнт ефективності одночасної РОД 

групи отворів Кг, як відношення загального часу Тп послідовної РОД групи 

отворів (п) одним ЕІ до загального часу одночасної РОД групи отворів (п) з 

використанням п ЕІ:     
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де )(поТ  – основний (верстатний) час обробки одного отвору при 

послідовній РОД групи отворів, с; )(одоТ  –  основний (верстатний) середній 

час обробки одного отвору, с; дТ  – допоміжний час, що пов’язаний зі 

зміненням позиції обробки, с; п – кількість отворів у групі, шт. Із аналізу 

виразу (1) виходить, що підвищення коефіцієнта ефективності Кг слід 

чекати: при збільшенні кількості отворів в групі п (реальна кількість 

отворів в групі може складати від двох штук до декілька сотень штук); при 

зменшенні верстатного середнього часу обробки одного отвору То (од) при 

одночасній РОД групи отворів; при збільшенні співвідношення т між 

допоміжним Тд та основним То (п) часом обробки одного отвору при 

послідовній РОД. З урахуванням отриманих виразів та спостереження в 

експерименті підвищення продуктивності обробки групи отворів в 1,5 рази 

(за рахунок можливості підвищення критичної густини струму в 

одиничному графітовому ЕІ з 1 до 1,5 А/мм
2
), формула для розрахунку 

коефіцієнта ефективності одночасної РОД групи отворів Кг набуде 

вигляду: 
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Графічна залежність коефіцієнта ефективності процесу одночасної 

РОД групи отворів (рис. 7) демонструє ефективну область застосування 

даного процесу (коли Кг > 1) та підтверджує його економічну доцільність. 

На підставі виконаних досліджень Розроблено та впроваджено у 

виробництво технологічний процес для одночасної РОД 7 отворів 

діаметром 38 мм в деталі, що виготовлена із важкооброблюваної сталі 

ЭП202 (рис. 8). При глибині отворів 11 мм  та силі струму І = 500 А, час 

обробки складає 1,5 хв. [2];       

 
- РОД спряжених пар, зокрема розділових складноконтурних 

пуансонів та матриць (рис. 9). При цьому першим ЕІ простої (наприклад, 

круглої) форми контуру здійснюють попереднє високопродуктивне 

прошивання наскрізного отвору в загартованій  або твердосплавній 

матриці на чорновому режимі, а другим ЕІ складеної конструкції (робоча 

частина – графіт; пуансон – інструментальна сталь) та складної форми 

контуру – високоякісне та високоточне розточування на чистовому режимі 

[2];   
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- РОД порожнин з паралельними бічними зовнішніми та 

внутрішніми поверхнями. При використанні зворотного чи прямого 

способів прокачування робочої рідини крізь торцевий міжелектродний 

зазор бічні зовнішня та внутрішня поверхні формуються не паралельно. 

Останнє пов’язано з наявність в одному із бічних зазорів продуктів ерозії, 

що вилучаються із зони обробки через нього. Саме тому, з метою 

підвищення точності формоутворення порожнин з паралельними бічними 

зовнішніми та внутрішніми поверхнями, запропоновано використовувати 

багатозонний спосіб замкнутого зворотного прокачування. Даний спосіб 

дозволяє вилучати продукти ерозії із торцевого міжелектродного зазору 

крізь автономні канали в ЕІ. Відсутність продуктів ерозії в зовнішньому та 

внутрішньому міжелектродному зазорі дозволяє паралельно формувати 

бічні поверхні порожнини. Крім того, збільшується продуктивність 

обробки за рахунок виключення можливості горіння довгих дуг в бічних 

зазорах; 

- РОД тіл обертання. Сутність способу РОД тіл обертання, що 

запропонований автором [5], полягає в тому, що електричну дугу 

збуджують у  міжелектродному зазорі між ЕЗ, що обертається, і ЕІ, який 

має поступальні чи дискретні технологічні рухи осьової та радіальної 

подачі, під технологічним тиском робочої рідини, що подається в 

міжелектродний зазор через канал в ЕІ. Експериментальні випробування 

способу РОД тіл обертання здійснювалися за допомогою електроерозійної 

головки «Дуга-40» до токарного верстата 16К20 (рис. 11). 
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Вивчалася роботопридатність 

електродів-інструментів із різного 

матеріалу та різної конструкції: 

графітових, чавунних, графітово-

твердосплавних, з керамічною 

обмазкою та без обмазки, що 

дозволило сформулювати методичні 

рекомендації щодо їх конструювання 

з урахуванням технологічного 

призначення. Виконані 

експериментальні дослідження та 

отримані математичні моделі 

технологічних характеристик процесу 

РОД тіл обертання. Зокрема, 

показано, що продуктивність процесу 

РОД тіл обертання визначається, 

головним чином, силою 

технологічного струму та зростає із її 

підвищенням (ступінь впливу 60%). 

Виконані дослідження дозволили 

спрогнозувати умови для досягання 

найбільшої продуктивності даного 

процесу: суттєво розширити діапазон 

регулювання сили технологічного 

струму в сторону підвищення до 

рівня декілька тисяч ампер; 

автоматизувати осьову та  радіальну 

подачу електрода-інструмента; 

ведення процесу при мінімально 

можливому статичному тиску рідини 

на вході в міжелектродний зазор та 

мінімально можливої окружної 

швидкості обертання ЕЗ [2]. 

Можлива область застосування 

процесу РОД тіл обертання – 

високопродуктивна обдирка (чорнова 

обробка) великогабаритного круглого 

литва, зокрема із важкооброблюваних 

матеріалів (наприклад, із сталі Г13);    
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- РОД конічних поверхонь. Запропоновано спосіб розмірної обробки 

електричною дугою конічних поверхонь [6], при якому робочу рідину 

нагнітають у торцевий міжелектродний зазор під технологічним тиском за 

напрямком від периферії до центра електрода-інструмента для 

формоутворення внутрішніх конічних поверхонь (конічних отворів) та від 

центра до периферії електрода-інструмента для формоутворення зовнішніх 

конічних поверхонь (конічних стержнів), який відрізняється тим, що 

формоутворення конічної поверхні здійснюють електричною дугою, 

збудженою між заготовкою та гострим краєм (гострою кромкою) 

електрода-інструмента, який має форму конуса з орієнтацією вершини у 

бік протилежний орієнтації вершини конуса конічної поверхні, що 

обробляється, причому кут відхилення твірної конічної поверхні 

електрода-інструмента α (град) від напрямку подачі зв’язаний з кутом 

відхилення твірної конічної поверхні β (град), що обробляється, від того ж 
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напрямку та лінійним електроерозійним зносом електрода-інструмента (%) 

залежністю 

л

tg
tg

γ

β⋅
=α

100
. 

 

Спосіб пояснюється рис. 12 та 13. Використання способу розмірної 

обробки електричною дугою конічних поверхонь, що пропонується, 

порівняно з відомим, дозволяє забезпечити рівномірну та меншу 

шорсткість поверхні та підвищує точність її формоутворення на  1-2 

квалітету. 

 

 

- біполярна обробка електричною 

дугою твердосплавних прокатних 

валків. В сучасному прокатному 

виробництві прокатні валки для 

чистових клітей дротяних станів 

виготовляють із твердого сплаву на 

основі карбіду вольфраму з 

регламентованою гранулометрією. 

Жорсткі вимоги до точності розмірів і 

шорсткості поверхні твердосплавного 

прокатного валка забезпечуються 

виключно низькопродуктивним шлі-

фуванням алмазним інструментом. 

Інтенсифікація режимів шліфування 

приводе до появи тріщин глибиною до 4 

мм. При оптимальному режимі 

шліфування час чорнової обробки 

одного валка складає до 8…10 змін, що 

не задовольняє вимоги підприємств і 

вимагає пошук альтернативних, більш 

продуктивних методів їх обробки. 
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Сьогодні собівартість валка складає 1…3 % від собівартості прокатної 

продукції. Проблема чорнової обробки твердосплавного прокатного валка 

ще більш загострюється при використанні технології його виготовлення із 

відпрацьованих твердосплавних валків, коли виникає потреба знімання 

великого об’єму матеріалу (припуск до 25 мм). Для обробки 

важкооброблюваних матеріалів застосовуються електроерозійні методи. 

Одним із самих високопродуктивним із них є спосіб РОД. Запропоновано, 

досліджено і розроблено теоретичні та практичні основи нового способу 

високопродуктивної чорнової обробки  твердосплавних прокатних валків 

електричною дугою в гідродинамічному потоці робочої рідини без 

традиційного застосування ЕІ [7], заснованого на збудженні дуги в 

біполярному режимі між однаковими за формою поверхнями двох валків 

(рис. 14), який дозволяє ефективно використовувати теплову потужність не 

тільки анодного джерела тепла, але й катодного, внаслідок чого коефіцієнт 

корисної дії дуги збільшується у 2,3 рази, порівняно з  уніполярною 

чорнової РОД електродної пари «графітовий ЕІ – сплав ВК-15» (з 33 % для 

до 77 %). 
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Спосіб є високоефективною альтернативою традиційним способам 

чорнової обробки валків (рис. 15). Запропоновано технічні рішення, що 

розширюють технологічні можливості процесу РОД прокатних валків. 

Встановлено, що продуктивність процесу одночасної біполярної РОД 

торцевих поверхонь твердосплавних зразків, а також питома 

продуктивність значно (в 2,3…3,5 рази) перевищують продуктивність та 

питому продуктивність уніполярної РОД зразка графітовим ЕІ. Фізичний 

механізм цього явища пов’язаний з інверсією обробки, яка викликана 

перерозподілом теплової енергії між катодною областю та стовпом дуги на 

користь катодної області. При цьому, зокрема, підвищується Uа+к з 19 В до 

23 В шляхом збільшення падіння напругу в катодній області Uк за рахунок 

зменшення падіння напруги в стовпі дуги Uс, з 11 В до 7 В, так як падіння 

напруги в анодній області Ua у них однакове, та зменшується довжина 

дуги, що підтверджується зменшенням бічного МЕЗ з 0,05 мм до 0,03 мм. 

При І = 400 А продуктивність зростає: порівняно з чорновим алмазним 

шліфуванням, в 27…57 разів; порівняно з чорновим точінням різцями із 

гексаніту-Р, в 8…12,2 рази; порівняно з чорновим точінням різцями, що 

оснащені пластинами із кібориту, в 2,5…3,8 рази. Питома витрата 

електроенергії в 2,6…4,2 рази менша порівняно із питомою витратою 

електроенергії уніполярної РОД графітовим ЕІ, що позитивно характеризує 

ефективність процесу. Поверхня формується і великими (катодними), і 

маленькими (анодними) лунками, тому висота мікронерівностей на 28…43 

% менша висоти мікронерівностей поверхні після уніполярної РОД 

графітовим ЕІ. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження 

способу у виробництво складає 2 370 007 грн. [8]. 

 Подальший розвиток способу РОД спрямований на розробку 

технологічних процесів для знімання великих припусків на деталях, що 

виготовлені із важкооброблюваних матеріалів. 
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