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:پارامترهایی که در هر عمل ماشینکاری با آنها سر و کار داریم

صافی سطح

سرعت براده برداری

فرسایش ابزار

 (گشادی کنار)تلرانس
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صافی سطح

ت باهنگام ایجاد جرقه انرژی خازن تخلیه میشود که برابر اس

رگتر هر چقدر این انرژی بیشتر باشد چاله مذاب ایجاد شده بز

تابع  پس زبری. شده و در نتیجه زبری سطح افزایش میابد

انرژی جرقه بوده و خود انرژی پیرو دو عنصر زیر 

:  میباشد

ظرفیت خازن-1

2-Break down Voltage
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- Break down Voltageصافی سطح

(پرداخت بهتر–مایع رقیقتر )جنس دی الکتریک -1

7اسالید شماره -جنس ابزار و قطعه کار-2

:  (Gap dependent system)فاصله متوسط ابزار و قطعه کار-3
صافی سطح تابع اندازه گپ است

زبری و هندسه سطح قطعه کار و ابزار-4

زیع  مقدار متوسط آلودگی در دی الکتریک گپ ماشینکاری و تو-5

آلودگی

درجه حرارت متوسط دی الکتریک گپ ماشینکاری  -6

فشار دی الکتریک در گپ ماشینکاری-7
.ویا ولتاژ منبع و سایر عوامل اثری در زبری ماشینکاری نخواهد داشتRمقاومت : نتیجه
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سرعت براده برداری

یژه بین سرعت براده برداری و توان مصرفی در شرایط و

ام  توان برابر است با کار انج. یک رابطه خطی وجود دارد

شده در واحد زمان و لذا سرعت براده برداری برابر است

.  با مقدار حجمی از براده که در واحد زمان برداشته میشود

هنگام ایجاد جرقه انرژی خازن تخلیه میشود که زمان این  

که در ( میکروثانیه0.4-0.3)تخلیه بسیار کوتاه است 

مدت شارژ 0.01مقایسه با زمان شارژ خیلی کم و حدود 

.است و میتوان از آن چشمپوشی کرد

T  زمان یک شارژ و دیس شارژ است و از رابطه زیر

:محاسبه میگردد
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سرعت براده برداری

 توان مصرفی در مدارRCژنراتور میشود:

.توان با مجذور ولتاژ منبع نسبت مستقیم دارد-1

.توان با مقاومت نسبت عکس دارد-2

مقدار ماکزیمم را داراست یا به  K=1.3توان در نقطه -3

عبارت دیگر در                       مقدار ماکزیمم سرعت 

.براده برداری را داریم
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EDM roughness for different material
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فرسایش ابزار

ابزار به قطب منفی و قطعه کار به قطب مثبت   RCدر مدار 

.  متصلند
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Periodic discharges in RC-type generator

جب عدم بنابراین باید مو. در قسمت زیر نمودار پالریته عوض شده و این بار از ابزار براده برداری میکنیم

. تغییر پالریته شد

همچنین طول سیم های رابط راباید کم کرده تا تانک دی .از دیودهای یکسو کننده استفاده میکنیم: راه حل

.الکتریک را به خازن نزدیک گردانیم
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(گشادی کنار)تلرانس 

وجود جرقه در کنارهها نیز سبب براده برداری میشود.

وثر  ذرات جداشده از سطح قطعه کار سبب کم شدن فاصله م

.ودبین ابزار و قطعه کار شده و سبب براده برداری میش

:راه حل

ابزار خشن

ابزار پرداخت
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Questions?
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