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 Cine este Stoba? 

 Ce este prelucrarea electrochimică (ECM) ? 

 Vedere de ansamblu asupra proceselor ECM și soluțiilor Stoba  

 Proiecte realizate la clienții noștri 

 Concluzii și întrebari 
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Introducere 



Präzisionstechnik 
Backnang (D) 

Sondermaschinen 
Memmingen (D) 

Präzisionstechnik  
Small Dole (UK) 

Präzisionstechnik  
Yantai (China) 
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cifra de afacei  ~ 200,0 Mio EURO 

angajați:   ~ 850 

Holding 

Präzisionstechnik  
Charleston (US) 

Präzisionstechnik  
Brno (Cz) 

Structura stoba Holding 



Producție de serie mare de componente mici de precizie ridicată, pentru automotive,  
în mod special pentru motoare  

angajați:  45 
suprafață:  4.000 m2 

cifra afaceri:  12.0 Mio € 
înființare: 2007 
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Präzisionstechnik 
Werk Backnang (D) 

Sondermaschinen 
Werk Memmingen 

Präzisionstechnik  
Werk Small Dole (UK) 

Präzisionstechnik  
Werk  Yantai (China) 

Structura stoba Holding 

nivelul producției zilnice: 370.000 



Competențe principale stoba Machinery 

tehnologii Stoba de 
fabricație ECM/PECM 

mașini pentru prelucrarea     

electrochimică (ECM/PECM) 

mașini CNC de frezat 
compacte 

sisteme de manipulare și 
mașini de curățat 

tehnologii de frezare 
Stoba  

mașini CNC de frezat în  
5 axe laser 
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ce este ECM ? 

o tehnologie neconvențională, la care prelevarea de metal are loc prin procese electrochimice 
(obs. Marius Breaz: în Romania se folosește și denumirea „electro-eroziune complexă sau electrochimică“) 
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prelucrarea  electrochimică (ECM) 

câteva date de proces: 

 dim. interstițiu ~ 0,05 – 0,5 mm 

 timp de debavurare: 10-30 secunde  
(dependent de material și dimensiunea bavurilor) 

 Electrolitul este recirculat în mod controlat 

 reziduurile metalice (hidroxizi) sunt  

 separate într-un filtru-presă 

- Catod  
(scula) 

+ Anod 
(piesa de prelucrat) 

Electrolit 
(apă cu săruri) curgere prin interstițiu 

 
Sursă 

electrică 
(DC) 

 

Filtru 

particule prelevate 
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prelucrarea  electrochimică (ECM) 

prinderea inferioară Catod 

piesa 

E
le

c
tr

o
lit

 
+ 
- 

prinderea superioară 

Anod 



  
parametrii importanți ai ECM: 

 anodul  

 catodul 

 electrolitul 

 curent continuu 

 prinderea 
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prelucrarea  electrochimică (ECM) 

azotat de sodiu NaNO3  

sau  

clorură de sodiu NaCl 
 

Presiune:  0,5 – 15 bar 

Debit:  0,1 – 300 l/min 

Temperatura:  20-30°C 

Valoarea pH:  6,5-7,5 pH 
curent: 1 – 4000 A 

tensiune:  1 – 59 V (DC) 
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catod fix 

interstițiul crește în timpul prelucrării 

- Catod  
(Scula) 

+ Anod 
(piesa de prelucrat) 

Fluss durch den Spalt 

aplicații 

 debavurare, rotunjire 

 conturare (formare), lustruire 

 timp ciclu: 15-30 sec 

cathod mobil (dinamic) 

interstițiu constant în timpul prelucrării 

aplicații 

 imprimarea formelor, cavităților 

 găurire, finisare 

 timp ciclu: 0,5 – 6,00 mm/min 

catod mobil oscilatoriu (PECM) 

interstițiu constant în timpul prelucrării 

aplicații 

 imprimarea pieselor de precizie și formare 3D   

 finisare și îmbunătățire suprafețe 

 timp ciclu: 0,01 – 1,00 mm/min 

metode de prelucrare prin ECM 

Curgere prin interstițiu 
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echipamente pentru ECM 

dispozitiv de prindere a pieselor 

la cerere: prespălarea mașina ECM alpha basic 

filtru presă 

la cerere: automatizare High-Tech 

curățarea, uscarea, conservarea pieselor debavurate 
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Advantajele ECM 
 
 prelevarea  are loc doar la piesa de prelucrat, „scula“ catod nu se uzează 

 nu există contact direct între sculă și piesă 

  deci nici impact mecanic sau termic (stress) asupra piesei de prelucrat 

 rugozitatea posibilă de obținut până la Ra 0,05 

 aplicabil tuturor materialelor conductibile (oțel inox,  inconel sau alte aliaje) 
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caracteristicile ECM 
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 eficientă pentru debavurarea în interiorul sau exteriorul pieselor, ca de exemplu intersecții  
de găuri în blocuri hidraulice, sisteme de injecție, pompe de înaltă presiune, etc. 

 pentru diferite materiale dificil de prelucrat 

 debavurare rapidă, în timp de 15-30 sec. 

 elimină riscul bavurilor secundare 

 prelucrare precisă și repetitivă pentru milioane de piese anual 

 permite prelucrarea simultană a mai multor piese pentru reducerea unui ciclu. 

12 17.01.2017 

caracteristicile ECM 



exemple de piese debavurate electrochimic (ECM) 
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piese pompe de înaltă presiune ventile: debavurarea  

intersecțiilor de găuri 

rotunjirea muchiilor în  

domeniul aviatic  
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forme la sisteme de injecție îmbunătățirea suprafețelor 

implanturilor medicale 

tehnologie PECM de formare, imprimare 

debavurarea intersecțiilor de 

găuri la blocuri hidraulice 

exemple de piese debavurate electrochimic (ECM) 



productivitatea debavurării prin ECM/PECM 
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Costuri  
[EURO] 

volumul de producție 

duritate material 

 moale  standard  dur  duritate maximă 

 < 100k pcs  > 100k pcs 

eficiență maximă pentru produse de  

serie / masă și materiale greu de prelucrat 
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 automotive, sisteme injecție 

  automotive, powertrain 

  transmisii 

  echipamente medicale 

  scule și matrițe 

  aplicații aerospace 

  industria energetică 

domenii de aplicare a prelucrărilor prin ECM/PECM 

17.01.2017 16 



17.01.2017 17 

Proiecte realizate  

la clienții noștri 
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tema tehnică 

piesa corp pompă 

material oțel inoxidabil 

aplicație debavurarea tuturor 
intersecțiilor de găuri 

volum anual 800.000  

timp ciclu < 60 sec 

 proces cu stabilitate si repetabilitate ridicată 

 costuri absolute mimime de producție 

 muchii debavurate și rotunjite 

 mașini concepute modular, adaptabile la volumul de producție  

corp pompă de înaltă presiune pentru combustibil  
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 proiectarea sistemului specific de prindere ECD  cu 4 posturi cu catozi 
pentru debavurarea într-un singur ciclu 

 debavurarea ECM se va face simultan, cu mai mulți catozi 

 timp prelucrare: 40 sec. 

 timp ciclu: 10 sec. pe piesă  

debavurarea și rotunjirea 
muchiilor și intersecțiilor  

corp pompă de înaltă presiune pentru combustibil  
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instalație stoba tip alpha mono cu filtru presă și unitate de desalinizare 

unitate exhaustare 

post de lucru 

panou de operare 

rezervor electrolit 
PLC Siemens 

Transformer & Rectifier 

unitate de alimentare în impulsuri 

corp pompă de înaltă presiune pentru combustibil  
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corp duză înaltă presiune 

tema tehnică 

piesa corp duză 

material X38CrMoV5-1 

aplicație formare cameră 

volum anual 1,0 – 1,5 Mio 

timp ciclu < 100 sec 

 rotunjire, trecere lină spre orificiu combustibil 

 prelucrare sigură și repetitivă  

 acuratețe maximă a camerei și a muchiilor rotunjite înspre orificiul 
combustibilului 

 mașină ECM standard cu doua bazine de lucru și alimentare manuală 
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 proiectarea unui sistem specific de prindere cu 16 
posturi cu catozi pentru prelucrarea a 16 piese  
într-un singur ciclu 

 prelucrarea ECM se va face în mașina alpha duo cu 2 
bazine de lucru   

 timp de prelucrare: 90 s 

 timp de ciclu: 6 s pe piesă 

 rezultatul obținut: cameră definită, fără bavuri și cu 
muchii rotunjite (orificiu combustibil) 

ECM Machining of gallery 

Fuel hole 

Cathode (ECM tool) 

corp duză înaltă presiune 
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stoba tip alpha duo cu două bazine de lucru 

vedere de sus 

corp duză înaltă presiune 
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injecție directă GDI rampa comună  

tema tehnică 

piesa rampa forjată 

material 1.4307 (X2CrNi18-9) 

aplicație debavurare și rotunjire 

volum anual 0,8 - 1,2 Mio 

timp ciclu < 30 sec 

 4-6 intersecții de găuri (1,00 – 3,50 mm) 

 soluție completă, inclusiv cutățare piesei înainte și 
după și manipulare automatizată 

 posibilitatea prelucrării simultane a 2 tipuri de 
rampe, fără schimbarea  vreunei prinderi 

o proiectat pentru presiunea de lucru de 350 bar 

o presiunea de validare:  437,5 bar 

cerințe de curățare 

dimensiuni 
particule 

număr 

25 … 50 µm 150 

50 … 100 µm 100 

100 … 150 µm 33 

150 … 200 µm 10 

200 … 400 µm 2 

> 400 µm 0 
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soluția Stoba 

1. proiectarea prinderii și a catodului pentru un studiu de fezabilitate 

injecție directă GDI rampa comună  
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soluția Stoba 

2. analiza intersecțiilor de găuri pentru identificarea dimensiunii bavurii 

domensiunea max. a bavurii:  

0,3 – 0,5 mm 

injecție directă GDI rampa comună  
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soluția Stoba 

3. căile 

 rază 0,4 – 1,0 mm 

(dependent de toleranța de poziție a găurii) 

 timp prelucrare: 30 s 

 

injecție directă GDI rampa comună  

C:/Users/mkoer/Desktop/Rail entgraten.MOV
C:/Users/mkoer/Desktop/Rail entgraten.MOV
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Stoba alpha duo 

 productivitate:  1.0 Mil. / an 

 timp ciclu:  17,5 s 

 

injecție directă GDI rampa comună  



αduo σPECM  αmono 

o singură stație de lucru 

αbasic 

17.01.2017 29 

PECM formare  două stații de lucru ECM de bază 

Vedere de ansamblu asupra  mașinilor ECM „Alpha Family“ 



αmono 

mașini de debavurare Stoba cu 

alimentare robotizată, curățare 

ulterioară, uscare și marcare cu laser 

mașina ECM αmono 

automate ECM 
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la cererea clientului  
  

soluții de automatizare sau manipulare pentru paleți de 

piese sau tăvi termoformate (blister)  

soluții de manipulare 

stivuitoare 
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benzi cu role pentru tăvi 

termoformate sau paleți  



βWorkstation  

mașini ECM speciale cu automatizare Hightech 

 diferite sisteme de alimentare cu piese 

 robotizare 

 vizualizare a orientării pieselor 

 până la 14 stații de debavurare 

 până la 2x5 stații de curățare 

 uscare / marcare laser și descărcare 
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capacitatea mașinii: 6.0 mil. piese pe an 

C:/Users/mkoer/Desktop/Mein Film2.mp4
C:/Users/mkoer/Desktop/Mein Film2.mp4


concluzii și întrebări 
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 se pot prelucra materiale conductibile electric 

 mașini pentru debavurarea de precizie 

 pentru serii mari și materiale refractare, dificil de prelucrat în mod convențional 

 prelucrare rapidă    timpi de ciclu foarte scurți 



e-mail:  Muhammer.Koer@stoba-memmingen.de 

telefon:  +49 8331 98487 138 

Vă mulțumesc 

pentru atenție!  
 

 

Informații suplimentare în web la  

www.stoba-memmingen.de 

www.debavurare.ro 

www.mbtrading.ro 

mailto:Muhammer.Koer@stoba-memmingen.de
mailto:Muhammer.Koer@stoba-memmingen.de
mailto:Muhammer.Koer@stoba-memmingen.de

