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1. Introdução 

1.1. Eletroerosão 

Eletroerosão, ou EDM (Electric Discharge Machining), é um processo de usinagem que consiste 

na remoção de material de um blanque utilizando descargas elétricas como meio de usinagem. 

Esta técnica é caracterizada por sua habilidade de usinar todo tipo de material que conduz 

eletricidade (metais, ligas, grafites, etc.) por mais duros que sejam. Porém, apesar de usinar todo 

tipo de material que conduz eletricidade a máquina possui um pré-set que permite apenas a 

usinagem de alguns metais e ligas. 

Para usinar utilizando EDM é necessário um eletrôdo, um blanque que conduza eletricidade, 

líquido dielétrico (água da rede pública, ou óleo mineral, o propósito do dielétrico é reduzir a 

temperatura na área da usinagem, remover partículas metálicas residuais e permitir a criação de 

faíscas) e eletricidade. 

O blanque e o eltrôdo devem estar carregados eletricamente com pólos opostos entre si, faíscas 

são produzidas por um gerador de faíscas e então, em intervalos regulares, é criada uma sucessão 

de crateras no blanque. Cada faísca produz temperatura entre 8000 e 12000°C. O tamanho da 

cratera depende da energia transmitida pelo gerador de faíscas. O leque de faíscas varia de 

poucos micra a 1mm. 

 

1.2. Processo Físico 

1° Etapa: O Eletrodo se aproxima do blanque. 

Ambos energizados. 

 

 

2° Etapa: Concentração do campo elétrico em 

direção ao ponto onde o espaço o blanque e o 

eletrôdo é menor. 

 

 Figura 1: Processo de 
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Usinagem por Eletroerosão 

B. 

3° Etapa: Criação de um canal ionizado entre 

blanque e eletrôdo 

 

 

4° Etapa: Colapsamento da faísca. O material 

do blanque derrete no local e é desintegrado. O 

Eletrôdo é levemente aquecido. 

 

 

5° Etapa: A corrente é desligada, causando 

uma implosão da faísca. 

 

 

6° Etapa: Evacuação das partículas metálicas 

pelo fluxo com o dielétrico. 

 

 

 

Figura 2: Processo de 

Usinagem por Eletroerosão 

B. 
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1.3. Eletroerosão a fio 

A eletroerosão a fio é utilizada para fazer furos e perfis complexos passantes. Os perfis são 

obtidos por meio de um fio eletrôdo com diâmetro pequeno (cerca de 0,4mm) que pode se mover 

simultaneamente pelos eixos X, Y, U e V. 

 

Figura 3: Eixos X, Y, U e V. 
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2. Instruções de Segurança 

2.1 Símbolos do equipamento 

 

A Tab.1. expõe símbolos referentes ao equipamento e respectivamente seus significados: 

 

Número Símbolo Significado 

1. Push

 

Botão para parada de emergência. 

2. 

 

Sinalização que indica as partes do equipamento que estão 

ligadas com fortes e perigosas tensões elétricas (Perigo de 

Vida). 

3. 

 

Sinal para as partes do equipamento que podem causar 

BRUISES. 

4. 

 

Sinal para as partes do equipamento que podem causar 

INJURIES FROM BEING CAUGHT UP. 

5. 

 

  

Sinal de “Não pise aqui”. 

6. 

 

Chamas expostas não são permitidas em nenhum local 

dentro das dependências da máquina de eletroerosão. Caso 

contrário, poderá causar um incêndio na máquina ou um 

falso alarme no detector de incêndio. 

7. 

 

Soldagem não é permitida em nenhuma dependência da 

máquina de eletroerosão. Caso contrário, poderá causar um 

falso alarme no detector de incêndio. 
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8. 

 

É proibido remover os dispositivos de segurança ou torná-

los ineficientes. 

9. 

 

Manutenções poderão ser executadas apenas quando a 

máquina estiver parada. 

10. 

 

Antes de COMISSIONING você deve ler o Manual do 

Equipamento 

11. 

 

Certos trabalhos de manutenção devem ser executados 

utilizando luvas de proteção. 

12. 

 

Lave suas mãos após contato com o dielétrico. Proteja seus 

olhos de respingos do dielétrico. Não ingira dielétrico. 

13.  

É importante que o nível do dielétrico seja definido 

devidamente pelo operador. A zona de erosão deve sempre 

estar a no mínimo 40mm abaixo do nível do dielétrico. 

14.  
O ponto de ignição do dielétrico utilizado deve ser no 

mínimo 70°C. 

15.  
A temperatura do dielétrico no tanque de trabalho não deve 

exceder 50°C. 

16.  

Operação de eletroerosão por penetração só é permitida e 

possível com o uso de um equipamento extrator de gases, 

com dispositivo de fechamento. 

17.  Área com detector de fumaça/chamas. 

18.  
Obrigação de inserir bloqueio (dispositivos de segurança 

vermelhos) na porta automática frontal. 
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19.  
Se a pressão da bomba M2 falhar, a bomba pode atingir 

temperaturas superiores a 60°C. 

Tab.1. : Tabela de Símbolos 
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2.2. Medidas de Segurança 

O processo de eletroerosão é alimentado por alta tensão, seus resíduos são tóxicos, e como 

conseqüência pode gerar muito calor, tanto no equipamento quanto nos demais componentes 

envolvidos no processo. Devido a estes perigos inerentes ao processo, é necessário adotar 

medidas de segurança: 

 Se necessário, por qualquer razão, entrar em contato com o dielétrico, utilizar luvas. Caso 

o dielétrico entre em contato com a pele, lavar e esfregar bem com sabonete. 

 Não expor quaisquer tipos de chama nas dependências da máquina, manter um raio de 

segurança de 5m. 

 Utilizar apenas ferramentas revestidas com material isolante. 

 Mesmo com o Interruptor principal desligado, algumas partes da máquina continuam 

alimentadas com alta tensão, estas partes estão indicadas por marcadores e pintura laranja. 

A única forma de cortar o suprimento de energia destas partes da máquina é 

desconectando os cabos de suprimento de força ou desligando o Interruptor superior da 

sessão protetora. 

 Analisar o material a ser analisado, certos materiais (como por exemplo, ligas de 

alumínio) exalam vapores tóxicos durante o processo de EDM. 

 Apesar da zona de erosão precisar estar pelo menos 40mm abaixo do nível do dielétrico, 

deve-se evitar submergir o bloco de contato. 

 Os gases resultantes do processo de EDM não podem ficar contidos em vazios na peça 

(risco de explosão). 

 Realizar inspeções regulares no detector de chamas. 

 Antes de come ar uma opera ão realize uma simula ão da trajetória (“Travel Check”) 

para evitar risco de colisão. 

 Nunca utilizar detergente para limpar a parte interna do tanque de trabalho, deve-se 

utilizar dielétrico e luvas de limpeza sem fibras. 

 Nunca abrir os cartuchos de filtro ou o container de resina deionizante sem tê-los 

esvaziado antes. 

 Equipamentos de EDM são equipamentos de precisão e devem ser carregados com o 

devido cuidado. Apenas profissionais treinados devem executar o transporte. 
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 Limpe o equipamento periodicamente. 

 

2.3. Descarte 

O processo de EDM gera resíduos tóxicos, esses resíduos podem prejudicar o ambiente caso 

descartados de maneira incorreta, a seguir estão os cuidados a serem tomados com o descarte dos 

componentes envolvidos no processo: 

 

2.3.1. Descarte de Cartuchos de Filtro 

Cartuchos de filtro usados são contaminados com partículas metálicas acumuladas, devem ser 

despejados num recipiente à prova de água e o resíduo de dielétrico deve ser drenado de volta 

para o tanque de dejeto do sistema de dielétrico. 

O cartucho de filtro contaminado e drenado deve ser embalado em um container plástico 

adequado ou fortes sacolas plásticas, que devem ser rotulados com o nome e tipo de cartucho 

embalado. Os cartuchos devem então ser enviados para um local apropriado de descarte de 

dejetos perigosos. 

 

2.3.2. Descarte de Resina Deionizante 

Resina deionizante usada está contaminada com partículas metálicas. Deve ser drenada e 

descartada em container plástico adequado ou fortes sacolas plásticas rotuladas com o nome e o 

tipo da resina. A resina usada deve ser então enviada para o local apropriado de descarte de 

dejetos perigosos. 

 

2.3.3. Descarte de Dielétrico de Água Deionizada 

Fluido dielétrico usado deve ser transferido do sistema de dielétrico para um container de 200 

litros vazio usando uma bomba adequada. Os containeres devem ser rotulados com o nome e tipo 

de dielétrico. Os containeres devem então ser enviados a um local apropriado de descarte de 

dejetos perigosos. 

 

2.3.3.1. Agentes Anticorrosivos 
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Caso sejam utilizados agentes anticorrosivos como, por exemplo, Savan RVH 600 (totalmente 

biodegradável e diluído na propor ão de 5 litros de Savan para cada 1000 litros d’água) é 

empregado em parte do sistema, este deve ser descartado junto com o fluido dielétrico usado. 

 

2.3.4. Descarte de Eletrôdos 

Eletrôdos utilizados, contaminados com o fluido dielétrico e partículas, devem ser colocados em 

containeres adequados, rotulados com e divididos por material. Os containeres devem então ser 

enviados a um local apropriado de descarte de dejetos perigosos. 

 

2.3.5. Descarte de fio de EDM 

Fios usados no processo de EDM devem ser colocados em containeres plásticos adequados ou 

fortes sacolas plásticas, que por sua vez devem ser apropriadamente rotulados. Os containeres 

devem então ser enviados a um local apropriado de descarte de dejetos perigosos. 

 

2.3.6. Descarte de Partes Auxiliares 

Partes que são repostas rotineiramente (verificar lista de componentes auxiliares separados) e são 

feitas dos seguintes materiais: 

 Aço, ferro, ferro fundido, etc. 

 Metais não ferrosos, alumínio, etc. 

 Plástico, borracha, vedantes, etc. 

 

Devem ser divididos por material e colocados em containeres adequados e rotulados. Os 

containeres devem então ser enviados para um local apropriado de descarte de dejetos perigosos. 

 

2.3.7. Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

Dispositivos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias que apresentam riscos à saúde 

humana e/ou ao meio ambiente, como, por exemplo: 

 Chumbo, usado na solda em conexões em equipamento elétrico, na pintura, em materiais 

à base de PVC, em baterias, etc. 
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 Cádmio, um aditivo em galvanização e outros processos de galvanização, em especial 

ligas metálicas, nos contatos de interruptores elétricos, em PVC ou materiais à base 

plástico em vidro e pigmentos cerâmicos, etc. 

 PBB e PBDE, como retardantes de incêndio em plásticos, etc. 

 

Esses materiais devem ser separados por tipo, colocado em containeres adequados e rotulados. Os 

containeres devem então ser enviados a um local apropriado de descarte de dejetos perigosos. 
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3. Procedimento Operacional 

3.1 Antes de Usinar 

Antes de realizar qualquer operação de usinagem deve-se inspecionar certos elementos, tais 

inspeções estão expostas na Tab.2.: 

 

 

Número Inspeção Descrição 

□ 1. Limpar fole Y1 

Periodicidade: antes de desenvolver qualquer 

operação, se o uso da máquina for regular, 

semanalmente. 

 Esvaziar o tanque de trabalho; 

 Mover Y para Y – máximo; 

 Limpar, utilizando uma escova, os vãos (1) do 

fole. 

 

Esta limpeza deve ser realizada com água. 

É de grande importância evitar que possíveis 

depósitos de sujeira venham a secar ou endurecer. 

Não usar uma escova ou qualquer material que 

possa danificar o fole. 

□ 2. 

Checar a capacidade 

do tanque de 

recuperação do fio. 

Periodicidade: Antes de cada usinagem, esvazie o 

tanque. 

 Parar a alimentação de fio; 

 Esvaziar o tanque. 
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□ 3. 

Checar a pressão no 

circuito de filtração – 

Reposição dos filtros 

do dielétrico. 

Periodicidade: Quando o volume de água do canal de 

transbordamento do tanque de limpeza estiver muito 

baixo e após receber a mensagem 20108 reponha os 

dois filtros. 

 Desligue a máquina; 

 Remova a tampa; 

 Remova o engate no filtro; 

 Deixe o filtro saturado ser drenado antes de 

substituí-lo pelo novo; 

 Remova o removedor e remova o filtro; 

 

Filtro Inferior 

 Remova o engate no filtro; 

 Amarre uma corda ao puxador do filtro inferior 

e o levante; 

 Deixe o filtro saturado ser drenado antes de 

substituí-lo pelo novo; 

 Coloque um novo filtro inferior. 

  Note: 

- O manômetro do filtro possui configurações de 

fábrica o usuário não pode alterá-las. 

- Remova a alça depois de substituir o cartucho de 

filtro para evitar ferrugem. 
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□ 4. 
Reposição da Resina 

deionizante. 

Periodicidade: O valor da deionização deve ser aquele 

estipulado pelo fabricante ±2 µS/cm. Reponha a resina 

quando o valor mensurado não for próximo do 

estipulado. 

 

 Desligue a máquina; 

 Remova a trava; 

 Inverta a garrafa deionizante; 

 Destranque a maçaneta; 

 Tire a cobertura; 

 Esvazie a garrafa; 

 Encha a garrafa com a nova resina deionizante, 

cerca de 20 litros; 

 Limpe os O-rings e cheque se estão inteiros, 

caso não estejam, troque-os. 

 Recoloque a cobertura; 

 Tranque a maçaneta; 

 Inverta a garrafa deionizante 180°; 

 Conecte a trava; 

 Preste atenção para a direção dos canais de 

entrada e saída; 

 Ligue a máquina para abrir a página “Setup da 

Máquina (Machine Setup)”, observe o valor de 

KH2O; 

 Ligue o exaustor em sentido horário para 

ventilar o ar, desligue o exaustor em sentido 

anti-horário depois do fluxo de água. 
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□ 5. 
Checar o fio, sua 

qualidade e estoque. 

Periodicidade: Sempre que substituir o carretel de fio. 

 

O fio é a ferramenta cortante, portanto é de grande 

importância checar suas propriedades 

 

1. O fio precisa estar homogêneo, ininterrupto, 

sem torções, e não formar espirais; 

2. Não deve haver marcas, dobras, impressões ou 

traços de oxidação anormal do fio; 

3. Não deve haver irregularidades perceptíveis; 

4. A cor do fio deve ser regular; 

5. Cheque o diâmetro do fio: Tolerância 1-2µm. 

 

Recomendações: 

 Armazene o fio em área seca; 

 Afastar rapidamente carretéis utilizados pela 

metade. 

 

Note:  

Quando substituindo um carretel de fio, sempre 

desenrole o fio e o deixe o mais esticado possível, 

evite que forme aspirais, ou loops, para evitar 

cruzamentos durante a operação. 
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□ 6. 

Checagem e reposição 

do contato inferior de 

usinagem. 

Periodicidade: a cada 40 horas de usinagem. Quando o 

contato de tungstênio atingir o mesmo diâmetro do fio. 

 Desmontar e limpar o contato. 

 

Procedimento semelhante ao descrito para o contato 

superior. 
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□ 7. 

Checagem e reposição 

do contato superior de 

usinagem. 

Periodicidade: a cada 40 horas de usinagem. Quando o 

contato de tungstênio atingir o mesmo diâmetro do fio. 

 Desmonte o bloco de contato; 

 Separar o contato superior do suporte do 

contato; 

Checando o suporte do fio contra o contato: 

 Pinte com uma tinta resistente à água as faces 

dos contatos suportando o fio; as faces devem 

estar novas; 

 Alimente o fio reforçado para 1kg por 10 

segundos; 

 Cheque se o caminho feito pelo fio está dentro 

dos limites. Se a marca estiver fora das 

tolerâncias, cheque o mecanismo do suporte de 

contato e substitua-o se necessário.  

 Limpe todo o suporte do contato, lixe as faces 

críticas para remover traços de oxidação. 

Há 8 GROOVES por contato 

 Vire-o 90° para usar as quatro faces, então o 

vire 180° para utilizar a 2° ranhura de cada 

face. 

Note: As faces frontal e lateral do contato devem ser 

lixado para remover todos os traços de oxidação e dessa 

forma melhorar a condutividade elétrica em cada uso e 

cada vez que o contato é substituído. 

 Remonte a unidade. 

□ 8. 

Checar o 

umedecimento no 

contato superior. 

Periodicidade: Ao início de toda usinagem. 

 Deixar usinando; 

 Checar visualmente se a água preenche um 

mínimo de 2/3 do bloco de contato. 
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□ 9. 

Checar o 

umedecimento no 

contato inferior. 

Periodicidade: semanalmente. 

 Remover o bico inferior e abaixar a guia do fio. 

 Mover o eixo Z para a posição coordenada de 

200mm. 

 Mover 15mm do eixo U ou V, ativar o comando 

“JET” no controle de mão, a altura deve ser 

superior à 200mm de jato d’água, caso 

contrário, limpar o contato inferior. 

□ 10. 
Checar estabilidade 

do alimentador de fio. 

Periodicidade: Antes de usinar. 

A tensão de ruptura deve ser correspondente ao tipo 

de fio utilizado 

 Coloque o tensiômetro em posição; 

 Ativar a alimentação de fio; 

 Ativar a ruptura; 

 Checar se a tensão gravada no tensiômetro é 

estável (±20g); 

 Checar se a polia flutuante está estável. 

 Exemplo: Fio Ø 0,25mm  

Ajuste: 1kg ±20g flutuação ±25g 
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□ 11. 

Checar a tensão no fio 

- Calibragem de 

ruptura 

Periodicidade: toda semana. 

Calibragem do tensiômetro 

 Pendure o fio usado para usinagem num gancho, 

ou anel; 

 Pendure nesse fio um peso de 1kg para SW25X 

ou 1,3kg para LT e SW30X. 

 Medir com um tensiômetro a tensão neste fio; 

 Checar se a tensão é ±20g 

 Se não for o caso, realize a calibragem de 

ruptura. 

Calibragem de Ruptura 

 Aperte o ícone com uma bandeira; 

 Mova o cursor para cima do P0 do local 

desejado; 

 Pressione o botão com “>>” como indicador, 

para ativar a alimentação de fio com a tensão de 

P0; 

 Espere aproximadamente 20segundos para a 

estabilização do fio; 

 Mensure a tensão do fio usando o tensiômetro; 

 Compare o valor com o valor no tensiômetro; 

 Se o valor for diferente, insira o novo valor 

mostrado no tensiômetro no campo “Actual” do 

ponto P0 e pressione enter; 

 Repita a operação para os pontos de P1 até P6; 

 Aperte a tecla “Refresh” para salvar o valor 

depois de finalizada a calibragem. 

Se necessário reinicie as operações. 
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□ 12. 
Checar a alta pressão 

superior e inferior. 

Periodicidade: toda semana 

 Fixe uma placa chata de aço; 

 Cheque a dimensão da c. 

Tabela 2: Checagens Preventivas. 

 

Deve-se também verificar alguns itens, para garantir que há plena condição de funcionamento. 

Estes itens estão listados abaixo: 
 

□ Verificar se há alimentação de energia da rede elétrica; 

 

□ Verificar se o compressor está fornecendo ar comprimido adequadamente; 

 

□ Verificar se não há nenhuma irregularidade na parte externa da máquina; 

 

□ Verificar se não há peças, cavaco, ou qualquer irregularidade dentro do tanque de trabalho da 

máquina. 

 

 

3.2. Ligando a Máquina 

 
Após verificados os itens acima, deve-se iniciar o procedimento para ligá-la. A máquina possui 

mais de um componente, o que faz com que o procedimento para colocá-la em funcionamento 

seja dividido em mais de um componente, foi, portanto, descrito o procedimento a ser seguido, 

cujas etapas estão listas abaixo: 
 

□ Ligar o retificador de energia; 

 

□ Esperar o sinal sonoro, indicando que o retificador terminou de inicializar; 

 

□ Ligar a máquina na chave principal de alimentação de energia; 

 

□ Acionar botão “Power On”; 
 

□ Aguardar o tempo de inicialização do software da máquina, que será indicado quando a página 

de configurações do software aparecer na tela. 
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3.3. Ciclo CA20KJ 
 

A máquina de eletroerosão é projetada para trabalhar durante longas jornadas de trabalho, seus 

sistemas precisam que a máquina opere com certa freqüência. Se a máquina for muito pouco 

utilizada alguns de seus sistemas podem apresentar problemas. 

Há, porém, uma forma de manter os sistemas da máquinas em boas condições, similares às de 

uma máquina com alta freqüência de operação. É necessário programar o ciclo CA20KJ, três 

vezes por semana, por até duas horas, o consumo de energia é mínimo. 

Abaixo, na TAB. 3. estão listadas as etapas para colocar o ciclo em funcionamento: 

 

 Posicionar a Máquina no centro da mesa (X175, Y125);  

 Movimento absoluto (máquina);  

 Retornar eixos U e V para a referência;  

 Fixar referência neste ponto central;  

 Encher a bandeja (opcional);  

 Clicar no botão “Páginas”;  

 Escolher op ão “Processo de Erosão”;  

 
Localizar o arquivo no caminho: 

D:, Bactest, LaserISO; 

 

 
Na aba “ISSO” clicar em “CA20KJ”, na aba “TEC” clicar em 

“TEST”; 

 

 Selecionar botão “Iniciar Erosão”  

 
Numa janela aparecerá a pergunta: “Deseja cancelar o 

processo de Erosão?”, responder “Não”. 

 

 
O botão mostrará um indicador amarelo, enquanto carrega, 

quando terminado, o indicador se tornará laranja; 

 

TAB. 3. – Ciclo CA20KJ 
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