
44

N
F NUMER 04 (91) 2018FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

reklama

Chodzi mi oczywiście o maszyny do EDM i WEDM oraz podstawowe 
czynności, które warto wykonywać regularnie na maszynie, aby utrzymać 
parametry jej pracy na najwyższym poziomie i uniknąć czasochłonnych 
i kosztownych napraw, które mogą pojawić się przez zaniedbanie. Firma 
Transcorn specjalizuje się w dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych do 
drutówek i drążarek wgłębnych i dlatego chciałam po krótce zwrócić uwagę 
na poszczególne elementy maszyny, których jakość znacznie wpływa na 
efekty jej pracy.

Podstawowe części zamienne, na które należy zwracać szczególną 
uwagę i wymieniać je regularnie to: kontakty mocy, filtry i żywica.

Kontakty mocy pełnią funkcję przekaźnika prądu do elektrody drutowej. 
Ich zużycie uzależnione jest od średnicy drutu oraz mocy prądu. Im większe 
jest ich zużycie, to prędkość cięcia jest mniejsza. Gdy spotkamy się z sytu-
acją, że maszyna zaczyna wolniej ciąć, to przyjrzyjmy się naszym kontaktom 
mocy. Może to już czas na wymianę lub przeczyszczenie 😊.

Filtry oczyszczają zdejonizowaną wodę z zanieczyszczeń powstałych 
podczas procesu erozji elektrycznej. Występują w różnych rozmiarach oraz 
różnej konstrukcji. Zanieczyszczone filtry znacznie spowalniają prędkość 
przepływu wody oraz ogólną pracę maszyny. Na ich żywotność wpływa 
prędkość cięcia, średnica elektrody drutowej, rodzaj i wysokość obrabia-
nego materiału.

Żywica utrzymuje odpowiedni poziom przewodności elektrycznej w 
dielektryku. Na jej żywotność wpływa jakość wody, rodzaj obrabianego 
materiału, stopień zużycia filtrów oraz rodzaj zasilania maszyny. W celu 
wydłużenia jej żywotności często stosuje się wodę kupowaną w kani-
strach lub dodatkowe filtry, które wstępnie oczyszczą wodę. Proponu-
jemy takie rozwiązanie szczególny, jeśli w miejscu pracy maszyny, mamy 
wodę złej jakości.

Dodatkowo pamiętajmy, że konieczne jest bezwzględnie regularne 
usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wanny erozyjnej i jej okolic. Mam 
na myśli tutaj stół roboczy maszyny, dolne ramie z głowicą, uszczelki typu 
O-ringi, czujnik przewodności elektrycznej dielektryka. Pamiętajmy o prze-
glądzie przewodów elektrycznych (uziemiające, zasilające, itp.). Zaleca się 
wymianę kabli zasilających co 3 lata. Uszkodzone kable powodują spadek 
przewodności nawet o 40%, co również zwalnia pracę maszyny.

Wszystkie części zamienne, które pomogą przedłużyć żywotność 
Twojej maszyny znajdziesz w Transcorn.Zapraszamy!
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