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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

      Ứng dụng công nghệ mới luôn luôn là nhu cầu cấp bách của mọi nền sản xuất 

và mọi quốc gia. Đối với nền sản xuất cơ khí, các phương pháp gia công truyền 

thống như: đúc, rèn, dập, tiện, phay, mài,...và những công nghệ như phay, tiện CNC 

đôi khi không còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển sản phẩm 

trong thời kỳ hiện đại nữa. Ngày nay trong sản xuất và đời sống xuất hiện ngày 

càng nhiều các sản phẩm hoặc chi tiết có hình dáng hình học rất phức tạp, hoặc 

được làm từ các vật liệu cứng rất khó gia công cắt gọt. Thực tế đó đòi hỏi phải phát 

triển các công nghệ mới, trong đó có gia công tia lửa điện. Phương pháp này gọi là 

gia công EDM ( Electrical Discharge Machine). Thực ra phương pháp gia công tia 

lửa điện không phải là công nghệ mới đối với thế giới vì nó được áp dụng hơn một 

nửa thế kỷ qua. Ngày nay nhờ sự phát triển của điều khiển số và công nghệ thông 

tin, công nghệ này đã được hiện đại hóa rất cao và được trang bị hệ thống điều 

khiển số CNC. 

      Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, rất nhiều doanh nghiệp trong nước 

đã trang bị các loại máy, thiết bị sử dụng công nghệ EDM nhằm cải tiến phương 

pháp gia công, nâng cao giá trị của sản phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được về 

mặt công nghệ thì nói chung còn gặp những khó khăn nhất định về kỹ thuật và hiệu 

quả kinh tế khi sử dụng các máy và thiết bị này bởi vì các nguyên nhân sau:  

- Việc chuyển giao công nghệ chưa đầy đủ 

- Đầu tư thiếu đồng bộ và phần lớn thiết bị không rõ nguồn gốc  

- Giá thành đầu tư lớn nên mức khấu hao cao  

- Số lượng sản xuất trên máy thường theo loạt vừa và nhỏ  

- Chưa chủ động được về bảo dưỡng, bảo trì máy...  

     Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng loại máy 

này?  
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      Qua tìm hiểu các doanh nghiệp sản xuất cơ khí có sử dụng các máy và thiết bị 

gia công tia lửa điện EDM, xét về mặt xác định chế độ công nghệ thì thấy có một số 

vấn đề sau:  

- Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh thì các máy gia 

công sử dụng kỹ thuật EDM chủ yếu để sản xuất các mặt hàng truyền thống 

như khuôn mẫu, có tính ổn định cao. Chương trình gia công trên máy được 

chuyên gia nước ngoài đưa vào nên chế độ công nghệ thiết lập trong chương 

trình đã được hoàn chỉnh. 

- Các doanh nghiệp và cơ sở trong nước sử dụng máy EDM thì việc lập trình 

gia công do người lập trình thực hiện. Chế độ công nghệ, được xác định bằng 

cách dựa vào các tài liệu kèm theo máy hoặc mò mẫm.  

     Chính vì lẽ đó, chế độ công nghệ gia công trên máy chưa thể khẳng định là hợp 

lý. Vì vậy hiệu quả khai thác, sử dụng máy còn hạn chế.  

     Chế độ công nghệ khi gia công trên máy cắt dây phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu 

chi tiết gia công (tính dẫn điện, dẫn nhiệt,...). Trong thực tế, ngày nay thép không gỉ 

được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là trong công nghệ xe hơi, xây 

dựng, thực phẩm, hoá học, dầu khí, chế tạo máy (khuôn mẫu, dưỡng kiểm, bàn 

cán),... Thép không gỉ là loại thép có hàm lượng hợp kim cao, việc gia công nó bằng 

các phương pháp gia công truyền thống đòi hỏi chi phí lớn, năng suất và chất lượng 

gia công không cao. Khi gia công bằng tia lửa điện (EDM), do tính dẫn điện và 

nhiệt của thép không gỉ khác so với các thép chế tạo thông thường khác, làm cho 

năng suất và chất lượng gia công thay đổi. Vì vậy cần nghiên cứu và tìm ra các giá 

trị công nghệ tối ưu nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng (độ nhám bề mặt) khi 

gia công thép không gỉ trên máy cắt dây bằng tia lửa điện.  

     Đề tài “ Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia 

công thép không gỉ ” được lựa chọn để nghiên cứu nhằm mục đích xác định chế độ  

công nghệ hợp lý và tiến tới tối ưu hoá chế độ công nghệ khi gia công thép không gỉ 

trên máy cắt dây là một việc cần thiết, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả khai 
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thác, sử dụng máy cắt dây EDM trong sản xuất cơ khí nói riêng và là cơ sở để 

nghiên cứu cho các máy khác và các vật liệu khác.  

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

      Xuất phát từ đề tài nghiên cứu, ngoài phần mở đầu, kết luận chung và các phụ 

lục luận văn này có nội dung như sau:  

Chƣơng 1. Tổng quan về gia công tia lửa điện 

    - Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật EDM  

Chƣơng 2. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia 

công 

     - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quá trình cắt và các hiện tượng xảy ra trong 

quá trình cắt . 

     -  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình cắt.  

Chƣơng 3. Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng của các thông số công 

nghệ đến năng suất và chất lƣợng bề mặt khi gia công thép không gỉ trên 

máy cắt dây EDM 

     - Xây dựng mô hình toán xác định độ nhám bề mặt và năng suất khi gia 

công bằng cắt dây khi gia công thép không gỉ.  

    - Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng hàm toán học biểu diễn mối quan hệ 

giữa chế độ công nghệ với độ nhám bề mặt và năng suất gia công khi gia công 

thép không gỉ.  

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

      Đối tượng nghiên cứu là tìm hiểu sự ảnh hưởng của chế độ công nghệ đối với 

quá trình cắt nói chung và mối quan hệ giữa chế độ công nghệ với các yếu tố của 

quá trình cắt cụ thể là: độ nhám bề mặt và năng suất gia công. Việc nghiên cứu thực 

nghiệm được tiến hành với các điều kiện sau:  

- Máy thực nghiệm: là máy cắt dây CNC. 

- Vật liệu gia công là thép không gỉ AISI 304. 

- Vật liệu làm điện cực là dây CuZn 0,25mm.  

- Đối tượng gia công là cắt biên dạng cung tròn.  
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- Đo độ nhấp nhô tế vi  bề mặt và tính toán năng suất gia công.  

IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

      Dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm.  

- Nghiên cứu lý thuyết để tìm hiểu mối quan hệ giữa các chế độ công nghệ với 

độ nhám bề mặt và năng suất gia công.  

- Thực nghiệm cắt thử để kiểm chứng cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chế 

độ công nghệ với năng suất và độ nhám bề mặt. 

- Thực nghiệm trên máy để xây dựng các hàm toán học biểu diễn mối quan hệ 

giữa chế độ công nghệ với độ nhám bề mặt và năng suất khi cắt thép không gỉ. 

      Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu còn trao đổi với Giáo viên hướng dẫn, các 

bạn đồng nghiệp, các kỹ thuật viên và các Nhà khoa học chuyên ngành.  

V. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN 

      Ý NGHĨA KHOA HỌC:  

       Bằng cách nghiên cứu cơ sở lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, luận văn đã đưa 

ra được các hàm toán học mô tả mối quan hệ giữa điện áp đánh lửa Ui, thời gian 

xung ti và khoảng cách xung to với độ nhám bề mặt và năng suất cắt khi gia công 

thép không gỉ, từ đó đưa ra cơ sở cho việc tối ưu hoá quá trình cắt cũng như cho các 

nghiên cứu khác của quá trình cắt.  

       Làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khía cạnh khác của quá trình gia công bằng 

tia lửa điện. 

       Đề tài góp phần vào việc hoàn thiện việc xác định và điều chỉnh các thông số 

công nghệ khi gia công trên máy cắt dây nói chung và gia công thép không gỉ trên 

máy cắt dây nói riêng. 

      Ý NGHĨA THỰC TIỄN :  

        Kết quả nghiên cứu xây dựng chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy cắt dây 

EDM -CNC có ý nghĩa thực tiễn trong nghiên cứu khoa học cũng như trong sản 

xuất như sau:  

- Giúp cho việc lựa chọn chế độ công nghệ khi gia công thép không gỉ trên 

máy cắt dây được hợp lý hơn, hiệu quả khai thác, sử dụng máy tốt hơn. Góp 
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phần vào việc nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đây là một yếu 

tố có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong môi trường 

sản xuất kinh doanh luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay trên 

thị trường cũng như trong quá trình hội nhập.  

- Đạt được khả năng cho năng suất cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bề mặt 

theo yêu cầu khi gia công thép không gỉ trong sản xuất, ngay cả khi số lượng 

sản phẩm không nhiều. 
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Lêi c¶m ¬n 

 

       Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Quốc Tuấn – 

Đại học Thái Nguyên trong suốt quá trình làm luận văn.  

       Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô Giảng viên trường Đại 

học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Xin cảm ơn tập thể cán bộ trường Cao 

đẳng Cơ khí Luyện kim đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập 

và thực hiện luận văn. Tôi cũng xin cảm ơn sự động viên và đóng góp ý kiến quý 

báu của các bạn đồng nghiệp đã giúp cho tôi hoàn thành bản luận văn này.  

 

 

Thái Nguyên – 05/2008 
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Chương 1 

 TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN 

 

        Năm 1943, thông qua các nghiên cứu về tuổi bền của các thiết bị phóng điện, 

hai vợ chồng người Nga Lazarenko đã tìm ra phương pháp gia công bằng tia lửa 

điện. Họ sử dụng tia lửa điện để hớt đi 1 lớp vật liệu mà không phụ thuộc vào độ 

cứng của vật liệu đó. Khi các tia lửa điện phóng ra thì một lớp vật liệu trên bề mặt 

phôi sẽ bị hớt đi bởi 1 quá trình điện – nhiệt thông qua sự nóng chảy và bốc hơi kim 

loại. Từ đó đến nay quá trình hớt vật liệu trong gia công tia lửa điện vẫn được coi là 

phức tạp liên quan đến khoảng cách khe hở phóng điện, đến thông tin về kênh 

plasma, về sự hình thành của cầu phóng điện giữa 2 điện cực, sự ăn mòn của cả 2 

điện cực, .... các nghiên cứu về hiện tượng phóng điện của các nhà khoa học đã làm 

cho công nghệ gia công tia lửa điện có những phát triển lớn trong những năm gần 

đây và đã ra đời thêm một số phương pháp gia công dùng nguyên lý của phương 

pháp gia công tia lửa điện. 

1.1. Đặc điểm của phương pháp gia công tia lửa điện. 

       Gia công tia lửa điện là phương pháp gia công bằng cách phóng điện ăn mòn 

trên cơ sở tác dụng nhiệt của xung điện được tạo ra do sự phóng điện giữa 2 điện 

cực. 

1.1.1. Các đặc điểm chính của phương pháp gia công tia lửa điện 

     - Điện cực (đóng vai trò là dụng cụ cắt): có độ cứng thấp hơn nhiều so với vật 

liệu phôi. vật liệu phôi thường là những vật liệu cứng và đã qua nhiệt luyện như 

thép đã tôi, các loại hợp kim cứng. vật liệu điện cực thường là đồng, grafit . . .  

     - Vật liệu dụng cụ cắt và vật liệu phôi đều phải có tính chất dẫn điện tốt.  

     - Môi trường gia công: khi gia công phải sử dụng một chất lỏng điện môi làm 

môi trường gia công. Đây là dung dịch không dẫn điện ở điều kiện làm việc bình 

thường. 

1.1.2. Khả năng công nghệ của phương pháp gia công tia lửa điện 
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      Phương pháp gia công tia lửa điện có thể tạo được các mặt định hình là đường 

thẳng, đường cong, các rãnh định hình, các bề mặt có profin phức tạp,.... với độ 

bóng bề mặt tương đối cao (Ra = 1.25 m  5 m) và độ chính xác cao (IT5). 

1.2. Các phương pháp gia công tia lửa điện  

      Ngày nay, trong gia công cơ khí trên thế giới có 2 phương pháp gia công tia lửa 

điện chủ yếu, được ứng dụng rộng rãi và đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát 

triển về khoa học kỹ thuật của nhân loại đó là: phương pháp gia công xung định 

hình và phương pháp gia công cắt dây bằng tia lửa điện EDM.  

1.2.1. Phương pháp gia công xung định hình: Đây là phương pháp dùng các điện 

cực đã được tạo hình sẵn để in hình (âm bản) của nó lên bề mặt phôi. Phương pháp 

này được dùng để chế tạo khuôn có hình dạng phức tạp, các khuôn ép định hình, 

khuôn ép nhựa, khuôn đúc áp lực, lỗ không thông ...  

1.2.2. Phương pháp gia công cắt dây bằng tia lửa điện: Là phương pháp dùng 1 

dây dẫn điện có đường kính nhỏ (0,1 – 0,3mm) cuốn liên tục và chạy theo 1 biên 

dạng định trước để tạo thành 1 vết cắt trên phôi. phương pháp này thường dùng để 

gia công các lỗ suốt có biên dạng phức tạp như các lỗ trên khuôn dập, khuôn ép, 

khuôn đúc áp lực, chế tạo các điện cực dùng cho gia công xung định hình, gia công 

các rãnh hẹp, gấp khúc, các dưỡng kiểm,...  

1.2.3. Các phương pháp khác: Ngoài 2 phương pháp gia công chủ yếu trên, ngày 

nay trên thế giới còn có một số phương pháp gia công sử dụng nguyên lý gia công 

bằng tia lửa điện như sau:  

- Gia công tia lửa điện dạng phay (Milling EDM): là phương pháp sử dụng 

một điện cực chuẩn, hình trụ quay để thực hiện ăn mòn tia lửa điện theo kiểu 

phay. Sử dụng phương pháp này để gia công các hình dáng phức tạp do không 

phải chế tạo điện cực phức tạp (để xung) mà sử dụng điện cực chuẩn sau đó 

điều khiển cho điện cực cắt theo chương trình.  

- Phủ bằng tia lửa điện (EDD): là phương pháp sử dụng hiệu quả của sự ăn 

mòn tia lửa điện để phủ lên các bánh mài sau thời gian sử dụng nghiền cơ khí 

các vật liệu rắn. Trong quá trình này, bánh mài phải có tính dẫn điện. bánh 
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mài kim cương liên kết kim loại thường được làm theo phương pháp này. điện 

áp xung được đặt vào giữa điện cực và bánh mài, trong quá trình mài, tia lửa 

điện sinh ra sẽ bóc tách các cạnh sắc trên bánh mài. Quá trình này cũng được 

sử dụng để chế tạo bánh mài có hình dạng đặc biệt. 

-  Gia công EDM trợ giúp của siêu âm (Ultrasonic Aided EDM):  là phương 

pháp hớt vật liệu bằng tia lửa điện kết hợp với việc rung điện cực dụng cụ với 

tần số rung bằng tần số siêu âm. Rung điện cực với tần số siêu âm giúp nâng 

cao khả năng công nghệ và tăng đáng kể tốc độ gia công khi gia công các lỗ 

nhỏ và siêu nhỏ. 

- Mài xung điện (Abrasive Electrical Discharge Grinding - AEDG): là phương 

pháp gia công trong đó vật liệu được bóc tách nhờ tác dụng kết hợp của ăn 

mòn tia lửa điện và ăn mòn cơ khí.  

- Gia công xung định hình siêu nhỏ (MEDM): là một dạng xung định hình đặc 

biệt trong đó điện cực được quay với tốc độ lớn (tới 10.000vg/ph). Điện cực 

sử dụng trong MEDM có kích thước nhỏ và được chế tạo bằng các phương 

pháp gia công tia lửa điện khác. Phương pháp này dùng để gia công các lỗ 

siêu nhỏ với độ chính xác rất cao.  

- Cắt dây tia lửa điện siêu nhỏ (MWEDM): là phương pháp cắt dây sử dụng 

điện cực Tungsten, Wolfram có đường kính dây nhỏ dưới 10 m. Phương pháp 

này dùng để gia công cắt dây các lỗ siêu nhỏ có kích thước từ 0,1 1mm, các 

vật liệu khó gia công, các chi tiết có chiều dày mỏng,... hoặc dùng trong công 

nghệ chế tạo các chi tiết bán dẫn.  

- Gia công tia lửa điện theo kiểu đê chắn (Mole EDM): là một quá trình gia 

công đặc biệt cho phép gia công các hốc, rãnh dạng đường cong hoặc đường 

xuyến. Hình dáng điện cực được sử dụng trong phương pháp này giống như 

một thanh dẫn có thể uốn cong và một hệ thống nhận dạng. Người ta sử dụng 

sóng siêu âm để nhận dạng các đường hầm gia công trong chi tiết.  

- Xung định hình với 2 điện cực quay: là phương pháp sử dụng một điện cực 

quay để ăn mòn một phôi quay. Khi phối hợp chuyển động của điện cực và 
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phôi sẽ tạo ra các hình dạng chi tiết khác nhau theo yêu cầu. Phương pháp này 

là phương pháp gia công siêu chính xác và độ bóng siêu cao.  

1.3. Cơ sở của phương pháp gia công tia lửa điện 

1.3.1. Bản chất vật lý 

   

Hình 1.1- Sơ đồ nguyên lý gia công tia lửa điện 

     Thực chất của phương pháp gia công tia lửa điện là sự tách vật liệu ra khỏi bề 

mặt phôi nhờ tia lửa điện. Sơ đồ nguyên lý của phương pháp gia công bằng tia lửa 

điện được mô tả như  Hình 1.1.  

     Quá trình tách vật liệu ra khỏi bề mặt phôi cụ thể như sau:  

     Một điện áp được đặt vào giữa điện cực và phôi, không gian giữa 2 điện cực 

được điền đầy bằng 1 chất lỏng cách điện gọi là chất điện môi (Dielectric). Khi hai 

điện cực tiến lại gần nhau khi khoảng cách đạt đến 1 giá trị tới hạn nào đó thì xẩy ra 

hiện tượng phóng điện, một dòng điện được hình thành giữa 2 điện cực mà không 

hề có sự tiếp xúc giữa hai điện cực. Do có sự xuất hiện của tia lửa điện đó đã bóc đi 

1 lớp vật liệu trên bề mặt phôi tạo thành 1 vết cắt. Xét cụ thể diễn biến của 1 chu kỳ 

phóng điện diễn ra ở 3 pha như sau: 

Pha I: Pha đánh lửa 

         Máy phát tăng điện áp khởi động qua 1 khe hở (đóng điện áp máy phát U i). 

dưới ảnh hưởng của điện trường, từ cực âm (điện cực) bắt đầu phát ra các điện tử 

(electron) và chúng bị hút về phía cực dương (phôi) mật độ electron tăng gây ra tính 

dẫn điện cục bộ của dung dịch chất điện môi tại khe hở giữa 2 điện cực. Do bề mặt 

của điện cực và phôi không hoàn toàn phẳng nên điện trường sẽ mạnh nhất tại 2 

( ) 

(+) 
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điểm trên điện cực và phôi có khoảng cách gần nhất. mặt khác do chất điện môi bị 

ion hoá nên 1 kênh phóng điện đột nhiên được hình thành và sự phóng ra tia lửa 

điện bắt đầu xẩy ra. 

 

Hình 1.2- Pha đánh lửa 

Pha II: Sự hình thành kênh phóng điện 

          Ở thời điểm phóng điện, điện áp bắt đầu giảm, số lượng các pha dẫn điện (các 

electron và các ion dương) tăng lên 1 cách kinh khủng và bắt đầu xuất hiện 1 dòng 

điện chạy qua các điện cực. Dòng điện này cung cấp 1 năng lượng khổng lồ làm cho 

dung dịch điện môi bốc hơi cục bộ tạo ra bọt khí, các bọt khí này do áp suất đẩy 

chất điện môi sang 2 bên. Nhưng do có độ nhớt của chất điện môi nên đã tạo ra sự 

cản trở và hạn chế sự lớn lên của kênh phóng điện giữa các điện cực.  

 

        

                          Hình 1.3- Sự hình thành kênh phóng điện      

Pha III: Sự nóng chẩy và bốc hơi vật liệu . 

         Phía trung tâm của vùng bọt khí bao gồm 1 kênh plasma, plasma này là 1 chất 

khí có lẫn các điện tử và các ion dương ở áp suất cao và nhiệt độ cực lớn (áp suất 
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khoảng 1kbar và nhiệt độ khoảng 10000
0
C). Khi kênh plasma tới mức tới hạn (điện 

áp qua giữa hai điện cực đạt tới giá trị của điện áp phóng điện Ue, Ue là hằng số phụ 

thuộc vào cặp vật liệu), chất điện môi giữ kênh plasma và tạo ra 1 sự tập trung năng 

lượng cục bộ, mặt khác sự va chạm của các electron lên phôi và các ion dương lên 

điện cực làm nóng chẩy và bốc hơi vật liệu trên bề mặt phôi và điện cực. Sau khi 

diễn ra 1 xung, máy phát sẽ ngắt dòng điện. Điện áp kênh phóng điện và áp suất bị 

ngắt đột ngột cho nên kim loại nóng chẩy bị đẩy ra ngoài và bị bốc hơi.  

 

 

                Hình 1.4- Sự hình thành và bốc hơi vật liệu 

      Chu kỳ phóng tia lửa điện để lại các “vết” bóc tách vật liệu có thể tóm tắt thông 

qua các đại lượng điện sau:  

- Thời gian trễ td là khoảng thời gian giữa lúc đóng điện máy phát đến lúc xảy 

ra phóng tia lửa điện, là thời gian cho phép chất điện môi ion hoá và hình 

thành kênh phóng điện. 

- Thời gian phóng điện te là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu phóng tia lửa điện 

và lúc ngắt điện (từ một vài đến vài trăm s) thuộc pha II làm kim loại nóng 

chảy. 

 - Độ kéo dài xung ti là khoảng thời gian giữa hai lần đóng ngắt của máy phát 

trong một chu kỳ phóng tia lửa điện. Độ kéo dài xung là tổng của thời gian trễ 

đánh lửa td và thời gian phóng tia lửa điện te. Đây còn là khoảng thời để chất 

điện môi thôi ion hoá, chuẩn bị cho một chu kỳ phóng điện tiếp theo cho đến 

khi đạt kích thước gia công yêu cầu.  
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- Khoảng cách xung to là khoảng thời gian giữa hai lần đóng ngắt của máy 

phát giữa hai chu kỳ xung kế tiếp nhau, to còn được gọi là độ kéo dài nghỉ của 

xung. 

      Hình 1.5 biểu diễn diễn biến của điện áp và dòng điện trong 1 máy gia công tia 

lửa điện được sinh ra bởi 1 máy phát tĩnh trong 1 xung. Đặc điểm của đồ thị này cho 

thấy dòng điện xung bao giờ cũng xuất hiện trễ hơn 1 khoảng thời gian t d so với thời 

điểm bắt đầu có điện áp máy phát Ui. Ue và Ie là các giá trị trung bình của điện áp và 

dòng điện khi phóng tia lửa điện 

 

 

 

Hình 1.5- Đồ thị điện áp và dòng điện trong một xung phóng điện 

Trong đó: 

te: Thời gian kéo dài xung hay còn gọi là độ kéo dài xung  

td: Thời gian trễ đánh lửa 

ti: Độ kéo dài xung của máy phát xung 
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t0: Khoảng cách xung 

tp: Chu kỳ xung 

Ui: Điện áp máy phát mở  

Ue: Điện áp phóng tia lửa điện  

Ie: Dòng phóng tia lửa điện  

       Các nghiên cứu cho thấy tại các vùng lân cận các điện cực, plasma có nhiệt độ 

rất cao từ 6000
0
C  10000

0
C. Tốc độ của dòng chuyển dịch điện tử và ion phụ 

thuộc vào năng lượng điện và đặc tính của chất điện môi. Quán tính cơ của chất 

điện môi đã cản trở sự bành trướng của kênh plasma làm cho áp suất trong kênh rất 

lớn (có thể lên tới 1kbar). Khi khoảng không của kênh plasma càng hẹp thì mật độ 

năng lượng càng tăng (lượng hớt vật liệu tỉ lệ thuận với độ nhớt động học và tỉ lệ 

nghịch với điện trở dẫn suất của chất điện môi). Đồng thời với sự phát triển kênh 

plasma theo thời gian có sự chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt 

năng tại các điểm, còn được gọi là các “nguồn nhiệt”. Các điện tử cận anốt di 

chuyển và dẫn nhiệt tới làm nóng chảy và bốc hơi vật liệu. Các ion dương đi đến 

catốt và nung nóng điểm trên catốt ở điểm đối diện thuộc kênh plasma. Tuy nhiên, 

do khối lượng của các ion dương lớn hơn của các điện tử nhiều lần (khoảng 103 

lần) nên chúng sẽ tới catốt chậm hơn các điện tử tại atốt. Chính sự cơ động khác 

nhau của chúng đã tạo ra sự phân nhiệt khác nhau tại  anốt và catốt, điều này dẫn 

đến sự ăn mòn rất khác nhau tại 2 điện cực (thực tế là điện cực dương sẽ nóng chảy 

lớn hơn nhiều so với điện cực âm).  

        Lượng ion dương tăng nhanh trong luồng di chuyển tổng, chỉ trong một 

khoảng thời gian ngắn tỷ lệ chia nhiệt trở nên cân bằng và với sự kéo dài thời gian 

phóng tia thì các ion dương sẽ gây ra hiện tượng nóng chảy và bốc hơi Catốt. 

        Khi kết thúc pha phóng điện, sự mất điện đột ngột đồng thời với sự sụt áp tạo 

ra sự chênh lệch làm vỡ các kênh plasma và các túi khí. Các lực này và áp lực tạo 

nên bởi sự phá huỷ nội lực của các kênh plasma làm bung các phần tử kim loại đã bị 

nóng chảy ra khỏi bề mặt. Lượng vật liệu bị hớt đi trên bề mặt của các điện cực phụ 

thuộc vào quá trình chuyển đổi năng lượng nhiệt và cơ thẩm nhiệt. 
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1.3.2. Cơ chế bóc tách vật liệu 

      Trước hết, muốn tách vật liệu ra khỏi phôi thì phải có năng lượng tách vật liệu 

We 

  We = Ue.Ie.te                                                      (1.1)         [1] 

      Trong đó Ue và Ie là điện áp và dòng điện trung bình của tia lửa điện, te là thời 

gian xung như đã trình bày ở phần trên Ue là hằng số phụ thuộc vào cặp vật liệu điện 

cực và phôi nên thực chất We chỉ phụ thuộc vào Ie và te. 

       Thực tế dòng điện tổng cộng qua kênh plasma qua khe hở phóng điện là tổng 

của các dòng điện tử chạy tới điện cực dương và dòng các ion dương chạy tới điện 

cực âm. Tuy nhiên do khối lượng của các ion dương lớn hơn nhiều lần so với khối 

lượng electron cho nên tốc độ của các electron có tốc độ lớn nhiều lần so với tốc độ 

của các ion dương. Vì vậy thực chất dòng điện do các ion dương chuyển động về 

cực âm là rất nhỏ so với dòng các electron chuyển động về cực dương. Do đó có thể 

bỏ qua dòng điện do sự chuyển động của các ion dương gây ra. Do tốc độ của các 

electron lớn hơn nhiều lần so với các ion dương nên mật độ các electron tập trung 

tại cực dương cao hơn nhiều so với mật độ của ion dương tại cực âm. Khi đó mức 

độ tăng của dòng điện khi bắt đầu có sự phóng điện là rất lớn, điều này là gây ra sự 

nóng chẩy mạnh ở cực dương. Trong khi đó do dòng các ion dương tới cực âm là 

nhỏ nên không gây ra hiện tượng ăn mòn ở cực âm.  

       Một lý do quan trọng để tách vật liệu nóng chẩy ra khỏi bề mặt là do sự biến 

mất đột ngột của kênh plasma điều này dẫn đến sự sút giảm áp suất đột ngột xuống 

bằng áp suất môi trường xung quanh trong khi đó nhiệt độ không giảm nhanh như 

vậy dẫn đến sự nổ và bốc hơi khối lượng kim loại nóng chẩy đó. Tốc độ cắt dòng 

điện và mức độ sút giảm áp suất quyết định đến sự nổ và bốc hơi của lớp kim loại 

nóng chẩy. Trong đó thời gian sụt của dòng điện là yếu tố quyết định tới độ nhám 

gia công. 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công tia lửa điện 

1.4.1. Các đặc tính về điện của sự phóng tia lửa điện  
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         Khác với những phương pháp gia công cắt gọt truyền thống, phương pháp gia 

công bằng tia lửa điện bên cạnh các tham số công nghệ như cặp vật liệu, sự đấu cực, 

điều kiện dòng chảy chất điện môi,... thì tham số điều khiển về xung như thời gian, 

điện áp, dòng điện cũng đóng vai trò rất quan trọng đến năng suất và đặc biệt là đến 

chất lượng bề mặt gia công. Các tài liệu nghiên cứu đã đưa ra các kết luận đã trở 

thành các kiến thức cơ bản về gia công tia lửa điện như điện áp xung U e có tác động 

đến lượng bóc tách vật liệu, là hằng số vật lý phụ thuộc vào cặp vật liệu điện cực – 

phôi. Dòng xung Ie ảnh hưởng lớn nhất đến lượng hớt vật liệu phôi, độ mòn điện 

cực và chất lượng bề mặt gia công. Trong mối quan hệ với lượng bóc tách vật liệu, 

Ie càng lớn thì lượng hớt vật liệu Vw càng lớn, độ nhám gia công càng tăng và độ 

mòn điện cực càng giảm. Giá trị trung bình Ie có thể đọc trên bảng điều khiển điện 

trong suốt quá trình gia công, ở một số máy xung định hình, Ie thường được thể hiện 

theo bước dòng điện. Phụ thuộc vào kiểu máy, Ie được điều chỉnh theo 18 hoặc 21 

bước, xác định tương đương với 0.5A 80A, trong đó các bước nhỏ được chọn để 

gia công tinh, lớn để gia công thô.  

        Thời gian xung và khoảng ngắt xung ti và t0 cũng là những tham số điều khiển 

có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng bề mặt gia công. Vấn đề là thời gian xung ti 

lớn thì có lợi cho năng suất do lượng hớt vật liệu cao, tuy nhiên bề mặt gia công lại 

thô (tương tự xảy ra với t0 nhỏ). Ngoài ra, nếu khoảng thời gian ngắt xung t0 quá 

nhỏ, có thể chất điện môi sẽ không đủ thời gian để thôi ion hoá, phần tử vật liệu bóc 

tách do điện và nhiệt không kịp được đẩy ra khỏi vùng khe hở, điều đó có thể gây 

nên các lỗi phóng điện như ngắn mạch, hồ quang, các lỗ gia công bị ngậm xỉ,...  

         Về mối quan hệ thời gian xung/khoảng ngắt ta có tỉ lệ t i/t0  10 phù hợp cho 

gia công thô, tỉ lệ ti/t0  5  10 cho gia công tinh và ti/t0 < 1 cho gia công bề mặt 

siêu tinh. [1] 

         Dưới đây ta nghiên cứu sâu hơn về sự ảnh hưởng của từng thông số công nghệ 

đến chất lượng bề mặt và năng suất gia công.  
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- Điện áp đánh tia lửa điện Ui: Đây là điện áp cần thiết để có thể dẫn đến 

phóng tia lửa điện, điện áp đánh lửa Ui càng lớn thì phóng điện càng nhanh và 

cho phép khe hở phóng điện càng lớn.  

- Thời gian trễ phóng tia lửa điện td: là khoảng thời gian đóng máy phát và lúc 

bắt đầu xuất hiện sự phóng điện. Ngay khi đóng điện máy phát, chưa xảy ra 

hiện tượng phóng điện. Điện áp được duy trì ở giá trị của điện áp đánh lửa U i, 

dòng điện bằng “0”. Sau một thời gian trễ td mới xảy ra sự phóng tia lửa điện, 

dòng điện từ giá trị “0” vọt lên Ie. 

- Điện áp phóng tia lửa điện Ue: là điện áp trung bình trong suốt quá trình 

phóng điện. Ue là hệ số vật lý phụ thuộc vào cặp vật liệu điện cực/phôi. Ue 

không điều chỉnh được. Khi bắt đầu xảy ra phóng tia lửa điện thì điện áp tụt 

xuống từ Ui đến Ue. 

- Dòng phóng tia lửa điện Ie: là giá trị trung bình của dòng điện từ khi bắt đầu 

phóng ra tia lửa điện đến khi ngắt điện. Khi bắt đầu phóng điện dòng điện 

tăng từ 0 đến Ie kèm theo sự bốc cháy kim loại. Theo các nghiên cứu trước 

đây thì Ie có ảnh hưởng lớn nhất đến ăn mòn vật liệu, độ ăn mòn điện cực và 

đến chất lượng bề mặt gia công. Nói chung là khi Ie tăng thì lượng hớt vật liệu 

tăng và độ nhám gia công lớn và độ ăn mòn điện cực giảm.  

- Thời gian phóng tia lửa điện te: là khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu phóng 

tia lửa điện và lúc ngắt điện, tức là thời gian có dòng điện Ie trong một lần 

phóng điện. 

- Độ kéo dài xung ti: là khoảng thời gian giữa hai lần đóng ngắt của máy phát 

trong cùng 1 chu kỳ phóng tia lửa điện. Độ kéo dài xung t i ảnh hưởng đến 

nhiều yếu tố quan trọng có liên quan trực tiếp đến chất lượng và năng suất gia 

công như:  

* Tỷ lệ hớt vật liệu: Thực nghiệm cho thấy khi giữ nguyên dòng điện Ie và 

khoảng cách xung t0, nếu tăng ti thì ban đầu Vw tăng nhưng chỉ tăng đến giá 

trị cực đại ở ti nhất định nào đó sau đó Vw  giảm đi, nếu vẫn tiếp tục tăng ti 

thì năng lượng phóng điện không còn được sử dụng thêm nữa để hớt vật 
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liệu phôi mà nó lại làm tăng nhiệt độ của các điện cực và dung dịch chất 

điện môi. Mối quan hệ giữa lượng hớt vật liệu với ti được biểu thị ở Hình 

1.6. 

 

Hình 1.6- Mối quan hệ giữa Vw và ti 

* Độ mòn điện cực: Độ mòn  của điện cực sẽ giảm đi khi ti tăng thậm trí 

cả sau khi đạt lượng hớt vật liệu cực đại. Nguyên nhân do mật độ điện tử 

tập trung ở bề mặt phôi (cực dương) cao hơn nhiều lần so với mật độ ion 

dương tập trung tới bề mặt dụng cụ (cực âm), trong khi mức độ tăng của 

dòng điện lại rất lớn. Đặc biệt là dòng ion dương chỉ đạt tới cực (+) trong 

những s đầu tiên mà thôi. Do vậy mà  ngày càng giảm. Mối quan hệ giữa 

độ mòn điện cực với ti được biểu thị ở Hình 1.7. 

 

Hình 1.7- Mối quan hệ giữa   và ti 
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* Độ nhám bề mặt: Khi tăng ti thì độ nhám Ra cũng tăng do tác dụng của 

dòng điện được duy trì lâu hơn làm cho lượng hớt vật liệu tăng lên ở một số 

vị trí và làm cho Ra tăng lên. Mối quan hệ giữa ti với độ nhám bề mặt gia 

công được biểu thị ở Hình 1.8.  

 

Hình 1.8- Mối quan hệ giữa Rmax và ti (với ti = td + te). 

- Khoảng cách xung t0: là khoảng thời gian giữa 2 lần đóng ngắt của máy phát 

giữa 2 chu kỳ phóng tia lửa điện kế tiếp nhau, t0 còn được gọi là độ kéo dài 

nghỉ của xung. Cùng với tỷ lệ ti/t0, t0 có ảnh hưởng rất lớn đến lượng hớt vật 

liệu. Khoảng cách t0 càng lớn thì lượng hớt vật liệu Vw càng nhỏ và ngược lại. 

Phải chọn t0 nhỏ như có thể được nhằm đạt một lượng hớt vật liệu tối đa. 

Nhưng ngược lại khoảng cách xung t0 phải đủ lớn đến có đủ thời gian thôi ion 

hoá chất điện môi trong khe hở phóng điện. Nhờ đó sẽ tránh được lỗi của quá 

trình như tạo hồ quang hoặc dòng ngắn mạch. Cũng trong thời gian nghỉ của 

các xung điện, dòng chảy sẽ đẩy các vật liệu đã bị ăn mòn ra khỏi khe hở 

phóng điện. Do đó, tuỳ thuộc vào kiểu máy và mục đích gia công cụ thể mà 

người ta lựa chọn t0, ti phù hợp thông qua việc lựa chọn tỷ lệ giữa thời gian 

xung và thời gian nghỉ ti/t0. Cụ thể như sau:  

                    + Khi gia công rất thô chọn: ti/t0>10 

                    + Khi gia công thô chọn: ti/t0 = 10 

                    + Khi gia công tinh chọn: ti/t0 = 5  10 

                    + Khi gia công rất tinh chọn: ti/t0 < 5 



Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật                25                    Chuyên ngành Công nghệ CTM 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

Hình 1.9- Ảnh hưởng của ti và t0 đến năng suất gia công 

1.4.2. Dòng điện và bước của dòng điện 

      Dòng phóng tia lửa điện Ie có ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và lượng hớt vật 

liệu. Dòng càng mạnh thì lượng hớt vật liệu càng lớn và bề mặt gia công càng thô.  

      Để đặc trưng cho dòng phóng tia lửa điện, ở một số hệ điều khiển còn dùng khái 

niệm „bước dòng điện‟. Bước dòng điện càng lớn tức là dòng phóng tia lửa điện 

càng lớn. Phụ thuộc vào kiểu máy, có thể 18 hoặc 20 bước dòng điện, sẽ có dòng 

phóng tia lửa điện từ 0,5- 80A.  

1.4.3. Ảnh hưởng của khe hở phóng điện  

        Điện áp phóng tia lửa điện Ue được xác định theo biểu thức sau:  

  Ue = Ui(1- RC

T1

e )                                                      (1.2)             [1] 

        Trong đó:  

           t1 là thời gian tích điện của tụ điện (s)  

           Ui là điện áp đánh lửa. 

           C là điện dung của tụ điện.  

      - Nếu  nhỏ thì max

eU cũng nhỏ thì tần số xung lớn, bởi vì ta có quan hệ:  

f = fU
C.U

I

RC

1
e

e

                                       (1.3)              [1] 

    Do tần số f tăng cho nên thời gian phóng tia lửa điện te nhỏ. 
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    Như vậy,  nhỏ dẫn đến Ue giảm và te giảm, cho dù Ie có lớn thì năng lượng tích 

luỹ trong xung điện We (năng lượng tách vật liệu) vẫn nhỏ.  

    Ta có được quan hệ sau:  

  We = Ue.Ie.te                                                (1.4)               [1] 

 

     điều đó dẫn đến năng suất cũng bị thấp.  

 

              Trường hợp  nhỏ     Trường hợp  lớn 

Hình 1.10- Ảnh hưởng của khe hở phóng điện  

     - Nếu  lớn thì max

eU lớn dẫn đến f nhỏ. Nhưng theo đồ thị dưới đây thì dòng điện 

Ie cũng nhỏ làm cho năng suất vẫn thấp. Như vậy việc chọn tối ưu sao cho sự phóng 

tia lửa điện diễn ra đều đặn để có được một năng suất gia công phù hợp là rất cần 

thiết (Hình 1.10). 

      Công suất gia công:  

                     Nc = 
1T

0

e

1

dt.t.I.U
T

1
                                        (1.5)                [1] 

với  Ue = Ui.(1- RC

T1

e ) 

  It = Iz. 
RC

T1

e  
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  Iz = 
R

U
i  

Trong đó:  R là điện trở trong mạch RC 

  C là điện dung trong mạch RC 

  t1 là thời gian tích điện 

từ các công thức trên dẫn đến:  

      Nc = 
1 11T

0

RC

T

RC

T

1

zi dt.e)e1(
T

I.U
                               (1.6)                    [1] 

     

đặt  = RC

1T

e1
U

U

e

max

e  

là hệ số tích điện thì ta có:  

 Nc = Ui.Iz. pzi

2

a.I.U

)
1

1
ln(2

 

Trong đó: ap = 

)
1

1
ln(2

2

 

               là hệ số công suất        

 

 

                                                                  Hình 1.11- Quan hệ giữa  và ap 

 

      Ta thấy ap đạt giá trị lớn nhất khi  = 0,6  0,8. Vì vậy phải điều chỉnh khoảng 

cách điện cực phù hợp với trị số  trong khoảng trên và phải giữ được khe hở phóng 

điện  ổn định. 

1.4.4. Ảnh hưởng của điện dung C  

       Ảnh hưởng của điện dung C được mô tả trong Hình 1.12 sau:  
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     Biểu đồ chỉ ra rằng khi điện áp tối ưu Uopt = 0,7Ui thì sẽ đạt được một lượng hớt 

vật liệu lớn nhất, đồng thời lượng mòn điện cực là nhỏ nhất. Khi giữ Uopt = const và 

thay đổi điện dung C ta xác định được điện dung giới hạn C gh. nếu C < Cgh thì sẽ 

gây ra hiện tượng hồ quang làm giảm năng suất gia công.  

    

Hình 1.12- Ảnh hưởng của điện dung C 

1.4.5. Ảnh hưởng của diện tích vùng gia công  

       Đồ thị sau biều thị ảnh hưởng của diện tích vùng gia công đến quá trình gia 

công tia lửa điện. Ta thấy, sau khi tăng gần như tuyến tính của V0 đến khi đạt tới giá 

trị tới hạn của diện tích Fgh thì V0 sẽ giảm dần. Nguyên nhân bởi vì khi đã vượt quá 

Fgh thì cũng có nghĩa là vượt quá giới hạn của dòng điện, khi đó việc vận chuyển 

phoi ra khỏi vùng gia công khó khăn hơn và làm giảm năng suất gia công.  

 

Hình 1.13- Ảnh hưởng của diện tích vùng gia công F 
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1.4.6.  Ảnh hưởng của sự ăn mòn điện cực  

       Phương pháp gia công tia lửa điện là phương pháp dùng điện cực âm để hớt đi 

một lượng vật liệu trên điện cực dương (phôi). Song song với quá trình trên là quá 

trình điện cực âm cũng bị hớt đi một lượng vật liệu trên bề mặt do các ion dương 

gây ra. Mặc dù lượng vật liệu bị hớt đi trên điện cực âm là rất nhỏ so với lượng vật 

liệu bị hớt đi trên điện cực dương nhưng khi quá trình gia công diễn ra trong một 

khoảng thời gian dài thì kích thước điện cực cũng bị thay đổi và do đó sẽ ảnh hưởng 

tới độ chính xác gia công. Nói chung, độ mòn của điện cực phụ thuộc vào cặp vật 

liệu điện cực – phôi và các thông số điều chỉnh khác trong quá trình gia công. 

Người ta xác định độ mòn tương đối  của điện cực bằng công thức sau:  

             %100x
Vw

Ve
                                             (1.7)              [1] 

 

Trong đó:  Ve là thể tích vật liệu bị mất ở điện cực  

  Vw là thể tích vật liệu bị mất ở phôi  

     Độ mòn tương đối  chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:  

 - Sự phối hợp của cặp vật liệu điện cực – phôi. 

 - Dòng điện Ie và bước của dòng điện.  

 - Độ kéo dài xung te và sự đấu cực. 

1.5. Lượng hớt vật liệu khi gia công tia lửa điện 

      Các yếu tố tác đông lên lượng hớt vật liệu là:  

- Điện áp phóng tia lửa điện Ue 

- Dòng phóng tia lửa điện Ie 

- Thời gian phóng tia lửa điện te 

     Từ đẳng thức của năng lượng phóng tia lửa điện: We=Ue.Ie.te 

     Ta thấy rằng, dưới điều kiện bình thường thì khi Ue, Ie, te càng lớn thì năng lượng 

phóng tia lửa điện càng lớn. 

     Trong thực tế, lượng hớt vật liệu có thể được xác định thông qua các thông số 

điều chỉnh là: I, ti, to, và Ui. 
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    Ngoài ra, trong gia công tia lửa điện lượng hớt vật liệu còn phụ thuộc vào vật liệu 

phôi và vật liệu điện cực dụng cụ. Trên Hình 1.14 ta có thể thấy sự phụ thuộc 

này.Với những vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp thì khi gia công sẽ cho năng suất 

cao nhưng bề mặt sẽ thô. Thông thường lượng hớt vật liệu nằm trong khoảng 0,1- 

400 mm
3
/phút. [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14- Các thông số ảnh hưởng đến năng suất khi gia công EDM  

1.6. Chất lượng bề mặt 

      Chất lượng bề mặt gia công của 1 sản phẩm gia công tia lửa điện được đánh giá 

dựa trên các tiêu chí sau: 

- Độ nhám bề mặt Rz, Ra. 

- Vết nứt tế vi trên bề mặt. 

- Các ảnh hưởng về nhiệt của lớp bề mặt.  

1.6.1.  Độ nhám bề mặt  

Lượng hớt vật liệu 

Chất lượng bề mặt  

Độ chính xác 

Đặc tính về xung 

Thể tích 

vết lõm 

Điện cực 

dụng cụ 

Tính chất nhiệt 

của phôi 

Vật liệu 

Dịch chuyển 

Mòn 

Điểm nóng chảy 

Nhiệt độ sôi 

Tính dẫn nhiệt 

Tính chất của 

chất điện môi 
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       Thông thường khi gia công bằng tia lửa điện, người ta sử dụng 2 chế độ gia 

công sau: 

          - Gia công thô: Tạo ra bề mặt gia công có độ nhám cao, bề mặt cắt thô, xù xì 

nhưng năng suất cắt cao. 

          - Gia công tinh: Tạo ra bề mặt gia công nhẵn bóng, độ nhám nhỏ nhưng năng 

suất cắt thấp. 

       Nói chung bề mặt càng thô thì khả năng chống mài mòn càng giảm và tăng 

nguy cơ bị ăn mòn hoá học. 

1.6.2. Vết nứt tế vi và các ảnh hưởng về nhiệt 

       Để nghiên cứu vết nứt tế vi và các ảnh hưởng về nhiệt trên bề mặt một sản 

phẩm gia công cắt dây tia lửa điện người ta tiến hành cắt một mặt cắt ngang trên 

một sản phẩm đã qua gia công cắt dây tia lửa điện và nghiên cứu qua kính hiển vi 

điện tử người ta nhận thấy cấu trúc của lớp bề mặt như sau:  

       Trong đó: 

1-  Lớp trắng: đây là lớp kết tinh lại với các vết nứt tế vi trên bề mặt do tồn tại 

ứng suất dư khi vật liệu nóng chảy bị làm lạnh đột ngột. chiều dày của lớp 

trắng phụ thuộc vào độ kéo dài xung te (te càng lớn thì chiều dày lớp trắng 

càng lớn). 

2- Lớp tôi cứng: là lớp có độ cứng tăng vọt so với kim loại nền.  

3- Lớp ảnh hưởng nhiệt: do nhiệt độ của vùng này cao hơn nhiệt độ Ostent it 

(của giản đồ Fe-C) trong 1 thời gian ngắn. Độ cứng của lớp này thấp hơn độ 

cứng của lớp tôi cứng. 

4- Lớp không ảnh hưởng nhiệt: có cấu trúc của kim loại nền do không chịu ảnh 

hưởng của nhiệt. 
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                Hình 1.15- Vùng ảnh hưởng nhiệt của bề mặt phôi 

Các lớp ở vùng 1 và 2 có ảnh hưởng rất xấu tới chất lượng bề mặt như:  

- Các vết nứt tế vi và ứng suất dư làm giảm độ bề mỏi của chi tiết.  

- Lớp trắng gây khó khăn trong việc phủ lên lớp bề mặt sau khi gia công các 

lớp phụ gia cần thiết. 

- Lớp tôi cứng có cấu trúc dòn nên dễ bị phá hỏng khi làm việc ở chế độ chịu 

tải trọng va đập. 

      Để khắc phục các ảnh hưởng không tốt trên, khi gia công tia lửa điện, người ta 

có thể thực hiện gia công nhiều bước khác nhau để vừa có thể tăng năng suất gia 

công vừa có thể giảm đáng kể chiều dày của lớp ảnh hưởng nhiệt và tăng độ bóng 

bề mặt gia công. Ngày nay, người ta còn dùng phương pháp sử dụng các dạng xung 

đặc biệt kết hợp với kỹ thuật siêu âm để làm giảm ảnh hưởng của nhiệt tới chất 

lượng gia công. 

1.7. Độ chính xác tạo hình khi gia công tia lửa điện 

       Độ chính xác khi gia công bằng tia lửa điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:  

- Độ chính xác của máy (bao gồm: độ ổn định về cơ, độ cứng vững của hệ 

thống công nghệ, độ chính xác về vị trí, hệ thống dẫn hướng, các con trượt, 

...). Điều này chủ yếu phụ thuộc vào thiết bị mà không chịu ảnh hưởng của 

các yếu tố bên ngoài khác. Do đó, người sử dụng ít cần quan tâm tới yếu tố 
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này, chủ yếu chỉ quan tâm tới việc sử dụng chất dung môi thích hợp để giữ 

nhiệt độ gia công được ổn định trong quá trình gia công.  

- Các thông số điều chỉnh về điện khi gia công như Ui, Ie, te, t0, td,..: đây là 

phần mà người sử dụng cần phải quan tâm nhất để có thể lựa chọn được chế 

độ gia công phù hợp cho các thiết bị gia công sao cho đạt được chất lượng và 

năng suất là lớn nhất. 

- Tính chất của các điện cực: đó là các tính chất như vật liệu điện cực, độ 

chính xác kích thước của điện cực,... các yếu tố này ảnh hưởng tới độ mài 

mòn của điện cực và ảnh hưởng tới cả chất lượng bề mặt cũng như độ chính 

xác gia công của chi tiết gia công.  

- Độ chính xác lập trình: yếu tố này chủ yếu phụ thuộc vào nhà sản xuất máy 

(trong trường hợp người lập trình lựa chọn cùng một cấp độ chính xác khi gia 

công) bởi vì nó phụ thuộc vào khả năng điều khiển máy cắt theo đúng contour 

được lập trình. 

- Ngoài ra, độ chính xác khi gia công còn phụ thuộc vào chất lượng của chất 

dung môi vì nó ảnh hưởng tới khe hở phóng điện và khả năng thoát phoi khi 

gia công. 

1.8. Các hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện 

       Với mục đích nâng cao hiệu quả gia công và nâng cao chất lượng sản phẩm, ta 

phải tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu các hiện tượng xấu và nguyên nhân của nó 

trong quá trình gia công tia lửa điện. Các hiện tượng chủ yếu thường gặp là:  

1.8.1.  Hồ quang 

      Hiện tượng: Sự  phóng điện  không có thời gian trễ td 

      Nguyên nhân: Do sự phóng điện sẽ xuất hiện trong chất điện môi (khu vực nằm 

giữa 2 điện cực) những phần tử vật liệu đã bị ăn mòn và các ion dương chưa bị dòng 

chảy chất điện môi đẩy ra khỏi khe hở phóng điện. Chính các ion này gây ra hồ 

quang trước khi chúng mất điện và bị đẩy ra khỏi khe hở phóng điện. Hồ quang xảy 

ra giữa các xung. Do đó, nếu trong quá trình gia công mà điều chỉnh khoảng cách 

xung quá ngắn thì sẽ xảy ra hiện tượng xung tiếp theo sẽ bị đốt cháy cùng một điểm 
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với xung phía trước (do lúc đó không có khoảng thời gian trễ để phóng điện vào các 

đỉnh nhấp nhô cao nhất). Do đó, điểm ăn mòn sẽ bị khoét thành một hố sâu và 

không đều trên bề mặt phôi. 

   

               Hình 1.16- Hiện tượng hồ quang điện 

      Hình 1.16 là đồ thị thể hiện sự phóng điện lý tưởng và sự phóng điện không có 

thời gian trễ do có hồ quang.  

1.8.2. Ngắn mạch, sụt áp 

 

 

Hình 1.17- Hiện tượng ngắn mạch sụt áp 

   Hiện tượng: Không có sự phóng điện mà chỉ xuất hiện dòng điện chạy từ điện cực 

sang phôi (khi đó điện áp là rất nhỏ và dòng điện là cực đại), còn gọi là dòng điện 

ngắn mạch. Sự ngắn mạch không chỉ ngăn cản sự hớt vật liệu phôi mà còn làm hư 

hại cấu trúc của phôi do dòng điện sẽ tạo ra nhiệt làm ảnh hưởng đến phôi. 

   Nguyên nhân: 

- Do sự tiếp xúc trực tiếp của điện cực vào phôi.  
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- Tồn tại 1 phần tử bị kẹt trong khe hở phóng điện.  

- Chiều rộng khe hở quá nhỏ, dòng chảy chất điện môi quá yếu.  

1.8.3.  Xung mạch hở, không có dòng điện 

    Hiện tượng: Các xung không gây ra hiện tượng phóng điện. Do đó làm giảm hiệu 

quả phóng điện. 

    Nguyên nhân: 

- Chiều rộng khe hở phóng điện quá lớn 

- Dòng chảy chất điện môi quá mạnh (nên đã thổi hết các ion ra khỏi vùng gia 

công). 

 

Hình 1.18- Hiện tượng xung mạch hở 

1.8.4. Sự quá nhiệt của chất điện môi  

      Hiện tượng: Quá trình gia công bị nhiễu loạn bởi hồ quang thường xuyên, ngoài 

ra còn không ổn định do ngẵn mạch.  

      Nguyên  nhân: Khi vùng gia công rất rộng nhưng khe hở phóng điện lại quá nhỏ 

(gia công tinh các khuôn lớn), chất điện môi trở nên nóng đến mức nó bị phân huỷ 

mạnh thành cacbon. Các phần tử cacbon này sẽ làm tăng tính dẫn điện của chất điện 

môi khiến cho quá trình gia công bị nhiễu loạn. Nếu cacbon bị lắng đọng trên mặt 

điện cực thì nó sẽ gây ra sự không ổn định. 

1.9. Các yếu tố không điều khiển được  

      Ngoài các yếu tố đã nêu ở trên ảnh hưởng tới quá trình gia công tia lửa điện thì 

còn có các yếu tố khác không điều khiển được trong quá trình gia công. Đó là các 

yếu tố nhiễu như:  

1.9.1.  Nhiễu hệ thống 
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       Là các yếu tố thuộc về thiết bị như độ ổn định của thiết bị, độ rung, ổn định 

nhiệt, độ chính xác của các thước đo, khả năng và độ chính xác truyền động, lắp đặt 

bố trí máy và các thành phần thuộc đồ gá kẹp chặt, sai lệch thuộc hệ thống điều 

khiển,...        

1.9.2.  Nhiễu ngẫu nhiên 

       Là các nhiễu thuộc về điều kiện môi trường như nhiệt độ làm việc, nhiệt độ 

dung môi, độ ẩm,... những điều kiện này đã gây ra những sự cố ngẫu nhiên ảnh 

hưởng đến quá trình gia công tia lửa điện. Khả năng thích ứng của chương trình 

điều khiển cũng có thể coi là một yếu tố ngẫu nhiên. Cụ thể như việc chọn chuẩn hệ 

toạ độ để gia công cho chương trình, độ chính xác điều khiển cắt, phương pháp lập 

trình,... đều là các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác gia công tia lửa điện. 

1.10. Chất điện môi trong gia công tia lửa điện 

1.10.1.  Nhiệm vụ của chất điện môi 

      Trong cơ khí nói chung thường dùng một dung dịch để làm nguội khu vực gia 

công nhằm tránh các ảnh hưởng về nhiệt lên bề mặt chi tiết gia công cũng như dụng 

cụ gia công. Tuy nhiên, trong gia công bằng tia lửa điện thì ngoài 2 yếu tố chính là 

dụng cụ cắt và phôi cắt được nối với 2 cực thì một yếu tố không thể thiếu để có thể 

tạo ra sự bóc phoi và vận chuyển phoi ra khỏi vùng cắt - đó là dung dịch chất điện 

môi. Vì vậy, nhiệm vụ chính của chất điện môi trong gia công tia lửa điện đó là:  

- Cách điện giữa hai cực ( giữa phôi cắt và dụng cụ cắt).  

- Ion hoá. 

- Làm nguội. 

- Vận chuyển phoi. 

+ Cách điện: 

    Nhiệm vụ đầu tiên của chất điện môi là cách điện giữa điện cực và phôi, đảm 

bảo không có dòng điện chạy qua khe hở giữa hai cực, khi khoảng cách giữa 2 

cực chưa đủ nhỏ. Khi khoảng cách này đạt tới 1 giới hạn nhất định nào đó thì bắt 

đầu xuất hiện sự phóng điện giữa hai điện cực. Khi khe hở càng bé thì lượng vật 

liệu hớt đi càng tăng và độ chính xác hình học càng tăng. Trong thực tế sau một 



Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật                37                    Chuyên ngành Công nghệ CTM 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

thời gian làm việc thì trong dung dịch chất điện môi tồn tại những phần tử kim 

loại phoi bị bóc ra khỏi bề mặt phôi nên làm giảm cách điện của chất điện môi. 

Để khắc phục hiện tượng này người ta thực hiện lọc bỏ phần tử tế vi này bằng 

cách dần chất điện môi qua hệ thống lọc, tuy nhiên vẫn không thể đảm bảo lọc 

tuyệt đối nên sau một thời gian sử dụng cần phải thay thế dung dịch chất điện 

môi. 

+ Ion hoá: 

    Như đã trình bày ở phần đầu, khi điện cực tiến tới gần sát phôi thì phải gây ra 

hiện tượng ion hoá chất điện môi ở khoảng cách giữa 2 điện cực (tức là có khả 

năng tạo ra 1 cầu phóng điện). Điều này tạo ra một sự tập trung năng lượng rất 

lớn ở kênh plasma. Khi có sự phóng điện các electron bay với tốc độ cực lớn tới 

bề mặt phôi cần gia công. Khi va chạm lên bề mặt phôi cần gia công thì phần 

động năng của electron sẽ chuyển thành nhiệt năng làm chẩy 1 phần bề mặt 

phôi. khi ngắt xung thì chất điện môi phải được thôi ion hoá kịp thời để tạo điều 

kiện cho sự phóng điện xẩy ra ở vị trí khác khi xẩy ra xung tiếp theo.  

+ Làm nguội: 

    Khi diễn ra sự phóng điện trong 1 khoảng thời gian cực ngắn t0 tại vị trí phóng 

điện trên bề mặt phôi tăng lên cực lớn (hàng chục ngàn 
0
C). Nhiệt ở đây cần phải 

chuyển đi nhằm tránh ảnh hưởng đến bề mặt phôi, bẩn điện cực cũng như chất 

điện môi khi ngừng phóng điện (ngắt xung) thì dòng chảy chất điện môi có tác 

dụng làm nguội khu vực trên (và thôi ion hoá đã nói ở trên) chuẩn bị cho chu kỳ 

phóng điện sau. 

+ Vận chuyển phoi: 

    Sau khi phần vật liệu được tách ra khỏi bề mặt chi tiết cần gia công nó trở 

thành phoi, các phần tử kim loại này lơ lửng trong chất điện môi làm cho cách 

điện của  chất điện môi giảm và có nguy cơ gây ra sự phóng điện bất thường, 

nguy cơ tạo hồ quang và ngắn mạch tăng lên làm giảm độ chính xác và năng 

suất cắt. Vì vậy chất điện môi cần phải có nhiệm vụ vận chuyển lượng phoi này 

ra khỏi vùng cắt bằng cách tạo ra dòng chẩy chất điện môi hợp lý, dẫn phần chất 
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điện môi này vào hệ thống lọc để làm sạch chất điện môi trước khi đưa trở lại 

tiếp tục làm các nhiệm vụ của mình khi đã được làm sạch.  

1.10.2. Các loại chất điện môi  

      Như đã trình bày ở phần đầu bài viết, ngày nay phương pháp gia công tia lửa 

điện được ứng dụng chủ yếu vào 2 phương pháp gia công đó là gia công xung định 

hình và gia công cắt dây tia lửa điện. Ở mỗi phương pháp gia công thì sử dụng các 

chất điện môi khác nhau cụ thể như sau:  

- Chất hydrocacbon: chủ yếu dùng cho xung định hình.  

- Nước khử khoáng: chủ yếu dùng cho cắt dây. 

     Ngoài ra, ngày nay trên thế giới còn xuất hiện 1 loại chất điện môi mới mà thành 

phần chủ yếu là nước. nó có độ nhớt cao hơn nước, hiệu quả làm mát cao hơn dầu.  

     Riêng đối với chất hydrocacbon còn được chia làm 3 nhóm dựa trên cơ sở đặc 

tính hoá học đó là:  

- Parafin 

- Dầu khoáng. 

- Các dẫn xuất của xăng. 

     Các yếu tố như thành phần hoá học, độ nhớt,... sẽ quyết định chất lượng và khả 

năng áp dụng của chất điện môi. Dầu khoáng có chất lượng cao nhờ kỹ thuật tinh 

chế đặc biệt. Còn các dẫn xuất của xăng cũng cho hiệu quả cao nếu dùng làm chất 

điện môi, tuy nhiên không sử dụng được do có tác hại xấu đến sức khoẻ con người 

và môi trường. 

1.10.3.  Các tiêu chuẩn đánh giá chất điện môi 

       Đánh giá chất điện môi được dựa trên các tiêu chuẩn sau: 

- Bền lâu, hao phí ít. 

- Vệ sinh, không hại dao, không độc, không khó ngửi.  

- Có điểm cháy cao ( khó cháy).  

- Có mật độ, độ đậm đặc phù hợp.  

- Có độ trong suốt để dễ quan sát vùng gia công.  

- Có độ nhớt phù hợp. 
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- Cách điện ở điều kiện bình thường.  

- Có khả năng truyền điện áp. 

- Có khả năng bị ion hoá.  

- Khả năng làm sạch dễ dàng. 

- Giá cả thấp. 

      Trong tất cả các tiêu chuẩn trên thì tiêu chuẩn về độ nhớt là quan trọng nhất vì 

nó ảnh hưởng trực tiếp lên kênh phóng điện, nó quyết định mở rộng kênh phóng 

điện (là trở lực của chất lỏng đối với sự cháy, độ nhớt chất điện môi càng cao thì 

kênh phóng điện càng tập trung lớn nên hiệu quả phóng điện càng cao.  

      Để gia công thô thì cần độ nhớt cao hơn (để bóc được lượng vật liệu lớn hơn 

khoảng 4mm
2
/s) 

      Để gia công tinh thì cần độ nhớt thấp hơn  khoảng 2mm
2
/s (khi gia công tinh 

cho chất điện môi chẩy qua khe hở rất nhỏ nên đòi hỏi độ nhớt của chất điện môi 

cũng phải nhỏ). 

     Trên thực tế để tránh phải thay chất điện môi khi gia công thô và gia công tinh 

nên thường chọn chất điện môi có độ nhớt trung bình để gia công cho cả hai trường 

hợp. 

     * Các yếu tố an toàn của chất điện môi. 

- Do nhiệt độ trong quá trình phóng điện tại khe hở là rất cao nên đòi hỏi chất 

điện môi phải có điểm cháy cao (do khi đó nhiệt độ của chất điện môi cũng 

tăng cao). 

- Thành phần hoá học của chất điện môi cũng phải thích hợp do khi nhiệt độ ở 

khe hở cao sẽ làm bốc hơi và lắng cặn. Do đó đòi hỏi khi bốc hơi và sự lắng 

cặn không ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường xung quanh. 

- Mặt khác, cơ sở chủ yếu của chất điện môi  là nước nên khi gia công sẽ tồn 

tại dòng dò. Dòng này ảnh hưởng lớn đến độ bóng và độ chính xác khi gia 

công. 

     Trong gia công cắt dây tia lửa điện chất điện môi là nước khử khoáng khi đó do 

khe hở nhỏ nên ít có vấn đề liên quan đến sự bóc hớt của các bọt khi được tạo ra 



Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật                40                    Chuyên ngành Công nghệ CTM 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

trong chất điện môi. Tuy nhiên nước khử khoáng đòi hỏi các chất kiềm chế. Gia 

công xung định hình không thể dùng nước khử khoáng do bề mặt điện cực lớn nên 

dòng dò cũng lớn. 

1.10.4.  Các loại dòng chẩy của chất điện môi 

      Như các phân tích ở trên chất điện môi là một yếu tố không thể thiếu được trong 

gia công tia lửa điện mà ở đó chất điện môi không những đóng vai trò là môi trường 

gây ra sự phóng điện mà đóng một vai trò hết sức quan trọng đến năng suất cũng 

như chất lượng bề mặt gia công. Nếu chất điện môi loãng (độ nhớt nhỏ) thì sức căng 

bề mặt nhỏ càng thích hợp với nhiệm vụ sục rửa khe hở. Nếu sục rửa không tốt thì 

khi gia công càng lâu và càng gây ra các lỗi ngắn mạch hay hồ quang làm hư hại 

phôi và điện cực, do tồn tại các phoi lẫn trong dung dịch chất điện môi gây ra.  

     Trong quá trình gia công tia lửa điện có các phương pháp tạo dòng chảy chất 

điện môi sau: 

- Dòng chảy bên ngoài. 

- Dòng chảy áp lực. 

- Dòng chảy hút. 

- Dòng chảy phối hợp. 

- Dòng chảy nhắp. 

- Dòng chảy chuyển động cực. 

+ Dòng chảy bên ngoài: còn gọi là sục rửa bên ngoài, được sử dụng khi hình 

học của điện cực và phôi không cho phép ra lỗ khoan do dòng chảy (thường 

dùng ở cắt dây). Chất điện môi được đưa trực tiếp đến khe hở bằng một vòi dẫn. 

Vấn đề là cần phải chọn góc bơm chất điện môi sao cho phù hợp để dòng chảy 

chất điện môi thuận tiện cho việc vận chuyển phoi dễ dàng. (Hình 1.19)  
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                   Hình 1.19- Dòng chảy bên ngoài 

+ Dòng chảy áp lực: phương pháp này là phương pháp chất điện môi được đưa 

cưỡng bức vào khe hở qua các lỗ ở điện cực hoặc phôi, phương pháp này để lại 

một lõi trên phôi (xem Hình 1.20). Do đó sau khi gia công bằng tia lửa điện cần 

phải cắt lõi đi (phù hợp với gia công xung định hình). 

 

Hình 1.20-  Dòng chảy áp lực 

+ Dòng chảy hút: là phương pháp mà chất điện môi được hút ra khỏi khe hở 

cùng với phoi qua một lỗ hút trên phôi hoặc trên điện cực (ngược lại với phương 

pháp dòng chảy áp lực). 

+ Dòng chảy phối hợp: là phương pháp kết hợp cả dòng chảy áp lực và cả dòng 

chảy hút qua hai lỗ trên phôi hoặc trên điện cực. Một đầu bơm chất điện môi 

một đầu hút chất điện môi. đây là phương pháp có thể khắc phục được các 

nhược điểm của hai phương pháp trên.  

+ Dòng chảy nhắp: là phương pháp thường dùng cho gia công xung định hình ở 

đó sau một chu kỳ nhất định của thời gian phóng ra tia lửa điện thì điện cực lại 

được nâng lên để tạo ra một dòng chảy vận chuyển phoi ra khỏi vùng gia công.  

    * Các lỗi thường gặp do dòng chảy gây ra: 
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- Do áp lực cao: tạo ra 1 áp lực tác dụng lên điện cực làm xê dịch vị trí của 

điện cực cũng như gây ra rung động điện cực làm mất độ chính xác chi tiết gia 

công. 

- Do áp lực chảy quá thấp, không đủ sức tạo ra dòng chảy đủ lớn để cuốn sạch 

phoi. Do đó cũng gây ra sai hỏng do tạo ra dòng ngắn mạch hoặc gây ra hồ 

quang. 

1.10.5.  Hệ thống lọc chất điện môi 

     Chất điện môi tồn tại nhiều phần tử phoi trong đó sẽ gây ra các tác dụng xấu như 

dòng ngắn mạch, gây ra hồ quang. Mặt khác nếu nhiệt độ chất điện môi cao cũng 

ảnh hưởng tới độ chính xác gia công. Với mục đích tiết kiệm chất điện môi bằng 

cách tái sử dụng chất điện môi đã qua sử dụng, người ta dùng 1 hệ thống lọc chất 

điện môi, một hệ thống lọc chất điện môi phải có các chức năng sau:  

- Có bể chứa dự trữ dung dịch.  

- Làm nguội dung dịch.  

- Có đủ lượng dung dịch cần thiết chứa sẵn trong bể để có thể sử dụng liên tục 

trong quá trình gia công. 

     Có 3 kiểu lọc sau:  

- Bộ lọc màng giấy. 

- Bộ lọc phễu đá sỏi. 

- Bộ lọc khe hở. 

+ Bộ lọc màng giấy: Là thiết bị lọc bao gồm một số bộ phận chính như: Bể chứa 

dự trữ dung dịch điện môi, bơm lọc, bơm tới máy, bộ lọc mâm, bộ làm nguội. 

phần tử lọc là một mâm giấy hình tròn có lỗ ở giữa, khi mâm lọc bị bẩn thì áp 

lực lọc sẽ lớn và khi đó cần phải thay mâm lọc. Đây là bộ lọc có kết cấu đơn 

giản, rẻ tiền. 

+ Bộ lọc phễu đá sỏi: Khi cần lọc với công suất lớn hơn thì bộ lọc màng giấy 

không đáp ứng được yêu cầu, vấn đế này đã được xử lý bằng bộ lọc đá sỏi. 

phương tiện lọc có thể là một phễu đá sỏi hoặc xenlulô, khi chất điện môi chảy 

vào phễu thiết bị sẽ được lọc và đây là thiết bị lọc tuần hoàn. Để làm sạch phễu 
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lọc chỉ cần cho dòng chảy chất điện môi ngược lại chiều lọc là dòng chảy sẽ kéo 

chất bẩn ra khỏi phễu lọc. 

+ Bộ lọc khe hở: Đây là bộ lọc có chất lượng cao và ngày càng được sử dụng 

nhiều. Thiết bị này gồm nhiều ống lọc trong mộtthùng chịu áp lực. Trong các 

ống lọc có các đĩa lọc đặc biệt không dẻo, dung dịch chất điện môi được nén áp 

lực bằng khí nén. Dưới áp lực cao đó chất điện môi đã được lọc sẽ theo các ống 

lọc chảy ra ngoài và giữ lại các tạp chất bẩn trên ống.  
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Kết luận chương 1  

 

- Gia công tia lửa điện là sự tách vật liệu nhờ tia lửa điện, khi các tia lửa điện 

được phóng ra, vật liệu mặt phôi sẽ bị hớt đi bởi một quá trình điện - nhiệt 

thông qua sự nóng chảy và bốc hơi kim loại.  

- Phương pháp này đã xuất hiện trên thế giới trong nửa thế kỷ qua, nó ra đời đã 

đáp ứng được những yêu cầu về sự phát triển của sản phẩm trong thời đại ngày 

nay. Khi nhu cầu về các vật liệu cứng, lâu mòn và siêu cứng sử dụng cho các 

tuabin máy điện, động cơ máy bay, dụng cụ, khuôn mẫu,...không ngừng tăng 

lên mà việc gia công những vật liệu đó bằng công nghệ  cắt gọt thông thường 

là vô cùng khó, đôi khi là không thể thực hiện được.  

- Các yếu tố công nghệ sử dụng trong gia công tia lửa điện như dòng điện, điện 

áp, thời gian tác dụng của dòng điện, điện cực, chất điện môi,...có ảnh hưởng 

rất lớn và phức tạp đến hiệu quả của quá trình cắt. Vì vậy cần phải nghiên cứu 

và thiết lập các ảnh hưởng đó đối với từng loại vật liệu, từng máy gia công góp 

phần nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các thiết bị, đặc biệt làm nâng cao 

năng suất và chất lượng gia công.  
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Chương 2 

 MÁY CẮT DÂY VÀ CÁC THÔNG  SỐ ĐIỀU CHỈNH 

TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG 

2.1. Sơ bộ về máy cắt dây tia lửa điện 

     Máy cắt dây tia lửa điện (EDM Wire Cutting) là một thiết bị gia công tia lửa điện 

bằng cách sử dụng điện cực là một dây mảnh có đường kính từ 0,1mm đến 0,3mm 

chạy liên tục theo một contour cho trước theo một chương trình lập sẵn. Sơ đồ một 

máy gia công tia lửa điện có dạng như sau:  

7

6

5

9

8

10

1

4

3

2

11

12

 

Hình 2.1- Sơ đồ máy cắt dây 

Trong đó các cụm thiết bị chính gồm:  

1- Phần đầu máy 

2- Phần thân máy 

3- Bộ phận tạo góc nghiêng cắt  

4- Dẫn hướng dây trên 

5- Lô quấn dây 

      6- Bàn công tác 

6- Dẫn hướng bàn công tác  

7- Thùng chứa chất điện môi  

8- Bệ máy 

9-  Bảng điện 

10-  Tủ điều khiển 

      11-Bể làm việc  
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2.1.1.  Công dụng của máy cắt dây 

       Do đặc điểm của thiết bị là dây điện cực phải có chuyển động dọc trục liên tục 

giữa các con lăn nên công nghệ sử dụng phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện 

chủ yếu được dùng để gia công các sản phẩm sau:  

- Chế tạo các điện cực chính xác cho gia công xung định hình.  

- Gia công các rãnh hẹp, gấp khúc trong các chi tiết của thiết bị điện tử.  

- Mối ghép căng của các bộ phận chính của các khuôn dập, khuôn đúc áp lực 

và các loại dưỡng kiểm. 

- Rãnh xanga (chấu bóp), bề mặt làm việc của các dao định hình, các lỗ nhỏ 

trong các chi tiết đặc biệt, ...  

- Gia công các chi tiết bằng vật liệu thép đã nhiệt luyện, các kim loại khó gia 

công, các hợp kim quý hiếm cần hạn chế lượng dư gia công.  

- Ngoài ra, ngày nay phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện còn có triển 

vọng ứng dụng trong việc sản xuất chế tạo các đĩa ly hợp bằng hợp kim cứng, 

dưỡng calip, dưỡng cối, dưỡng chày phức tạp, các chày đột lỗ của lưới có độ 

chính xác cao, ... 

2.1.2.  Đặc điểm của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện 

2.1.2.1.Ưu điểm 

       - Độ chính xác cao (có thể tới 1 m). 

       - Kết cấu máy đơn giản. 

       - Có khả năng tự động hoá quá trình gia công, đơn giản, dễ vận hành.  

2.1.2.2.  Nhược điểm 

       - Đối với vật gia công có chiều dầy lớn (>100mm) hoặc trong trường hợp chất 

điện môi bị bẩn thì việc bơm chất điện môi vào vùng gia công sẽ rất khó khăn. Do 

đó, chất điện môi cần được bơm vào với áp suất cao, điều này gây ra các rung động 

cho điện cực và gây ra độ mất chính xác cho chi tiết gia công.  

      - Trong điều kiện gia công bình thường không thể dùng điện cực nhiều lần, do 

khi đã sử dụng điện cực bị mòn dẫn đến sai số cho quá trình cắt. để khắc phục tình 

trạng này người ta có thể sử dụng dây cắt một lần để gia công các chi tiết cần độ 
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chính xác cao hoặc sử dụng dây đã được phủ, mạ một lớp đặc biệt để có thể sử dụng 

nhiều lần. 

       - Dây điện cực có kích thước nhỏ (từ 0,1 0,3mm), vật liệu dây thường có độ 

bền kéo thấp nên trong quá trình gia công cắt (đặc biệt khi gia công cắt các chi tiết 

có chiều dày lớn) thì dây điện cực sẽ bị uốn cong làm ảnh hưởng tới độ chính xác 

gia công. Thậm chí có thể bị đứt dây dẫn đến sai số gia công và giảm năng suất gia 

công. 

       Các chỉ tiêu công nghệ của quá trình này phụ thuộc vào thông số xung điện, 

hằng số vật liệu, chiều dày chi tiết gia công, tính chất của chất lỏng điện môi, vật 

liệu dây điện cực, hướng và tốc độ cuốn dây điện cực, ...  

2.2. Độ chính xác khi gia công cắt dây tia lửa điện 

      Độ chính xác trong gia công cắt dây tia lửa điện trong khoảng từ 0,002  

0,003mm. Ảnh hưởng đến độ chính xác này là các sai số ban đầu đặc biệt là các 

sai số của thiết bị như sai số của thiết bị đo, độ không thẳng, độ không vuông góc 

của các phương chuyển động, sai số do rung, độ cứng vững của hệ thống công nghệ, 

của bàn kẹp,... ảnh hưởng thực đến tổng các sai số là sai số kiểm nghiệm của bản 

thân quá trình gia công bằng tia lửa điện. Thông thường các giá trị sai số đó nằm 

trong các khoảng giá trị sau:  

- Sai số kiểm nghiệm đến 0,03mm, rung động ngoài đến 0,02mm, thiết bị đo 

đến 0,005mm, độ không cứng vững của hệ dẫn dây đến 0,015mm.  

- Sai số do biến dạng nhiệt của các chi tiết và các cụm của thiết bị là 0,035mm.  

- Sai số do biến dạng dãn dài của chi tiết gia công và của bộ phận đo lường bị 

nóng do gia công lâu (đến 0,006mm khi kích thước chi tiết dày tới 50mm).  

     Sai số dạng thứ nhất được giảm từng phần bằng cách khởi động thiết bị chạy 

không tải và thực tế sẽ giảm khi làm mát bằng quạt gió, đặc biệt là thiết bị làm việc 

trong điều kiện nhiệt độ ổn định.  

     Sai số dạng thứ hai và ba được giảm bằng cách chọn vật liệu chế tạo sao cho hệ 

số biến dạng dài của thiết bị đo tương tự như của các chi tiết và các cụm cũng như 

giảm sự chênh lệch giữa nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường.  
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      Ngoài ra, còn một sai số khác là sai số gây ra do rung của dây điện cực. Các 

nghiên cứu cho thấy rằng với dây điện cực wolfram có  = 0,15mm thì biên độ 

rung có thể đạt tới 0,004mm, với  = 0,3mm thì biên độ có thể đạt tới 0,004  

0,009mm. Khi dừng máy, dao động tắt dần của dây điện cực thường làm xuất hiện 

dao động cộng hưởng có biên độ lớn dẫn đến làm giảm độ bóng bề mặt chi tiết gia 

công. 

      Nhóm sai số được xác định bởi các yếu tố công nghệ gồm có:  

- Sai lệch đường kính điện cực so với đường kính danh nghĩa.  

- Sai số không vuông góc giữa điện cực và bệ mặt chi tiết gia công.  

- Sai số do chất điện môi bị bẩn.  

- Sai số do rung điện cực. 

- Sai số do thay đổi khe hở hoặc thay đổi độ dẫn điện của môi trường giữa các 

điện cực (chất điện môi). 

     Bề rộng của rãnh cắt nhận được khi sử dụng dây có đường kính dnp và có khe hở 

một bên là a được xác định bằng công thức:  

          b = dnp + 2a                                                               (2.1)  [1] 

     Khi gia công các chi tiết có chiều dày lớn, các rãnh cắt ở phần giữa có thể lớn 

hơn so với hai đầu do biến dạng của dây điện cực. Điều đó dẫn đến các sai số  hình 

dạng gia công, sai số này được gọi là sai số “dạng cạnh bên”. Sai số này làm giảm 

độ chính xác của chi tiết khi gia công chi tiết có chiều dày lớn như các rãnh dẫn 

hướng. Khắc phục hiện tượng này bằng cách điều chỉnh đúng bộ phận dẫn dây cũng 

như tăng độ căng dây điện cực. 

      Một trong các nhược điểm của phương pháp cắt dậy tia lửa điện khi gia công 

các dưỡng là xuất hiện các vết cắt tại các chỗ thoát dây hoặc tại các góc trong của 

các chi tiết được cắt theo dưỡng. Nguyên nhân xuất hiện vết cắt này được chia làm 

3 nhóm nguyên nhân như sau:  

- Nguyên nhân ngẫu nhiên phụ thuộc vào các thao tác máy.  
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- Nguyên nhân do tình trạng của thiết bị (như khe hở trong vít me đai ốc, trong 

các đường dẫn hướng của các ụ và giá đỡ, độ căng dây thấp, độ rộng rãnh 

không phù hợp với đường kính dây,...  

- Dây điện cực bị mòn,... 

      Nguyên nhân ở nhóm 1 có thể được khắc phục bằng các thao tác máy cho phù 

hợp, trong nhóm 2 là sai số do thiết bị máy và nhóm 3 là do bản chất của quá trình 

gia công nên rất khó hoặc không khắc phục được. 

      Sự giảm kích thước tiết diện điện cực dụng cụ chủ yếu là do sự ăn mòn điện cực 

dây theo mặt tiếp xúc với chi tiết gia công (khi cắt thô là mặt trước và khi cắt tinh là 

2 mặt bên). Khi gia công các chi tiết có chiều dày lớn hoặc các chi t iết có chu vi lớn 

thì sẽ nhận thấy đường kính của dây điện cực thay đổi đáng kể so với ban đầu. Việc 

giảm tiết diện ở 2 mặt bên không ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác cũng như chất 

lượng gia công. tuy nhiên, độ mòn mặt trước là nguyên nhân chính gây ra các  vết 

xước trên bề mặt chi tiết gia công.  

      Ngoài ra, độ căng dây của điện cực cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định 

của chế độ gia công, tức là đến năng suất và chất lượng gia công, ta cần đặt độ căng 

dây điện cực là tối đa so với mức chịu được của dây nhằm tăng năng suất cũng như 

chất lượng gia công. Điều này thường được thực hiện bằng cách điều chỉnh để tốc 

độ cuốn dây vào lớn hơn tốc độ quay của các con lăn. Việc cuốn dây không đúng 

cách cũng làm mất ổn định tốc độ và lực căng dây, do đó nó cũng ảnh hưởng đến độ 

ổn định của chế độ gia công khi cắt dây tia lửa điện.  

  * Các sai số cố hữu của profin trong cắt dây tia lửa điện. 

      Khi gia công cắt dây tia lửa điện, các lực xuất hiện trong khe hở phóng điện là 

rất nhỏ so với các lực xuất hiện trong các kỹ thuật cắt gọt thông thường. Tuy nhiên, 

nó vẫn có những ảnh hưởng rất lớn tới độ chính xác gia công bởi các lực này làm xê 

dịch dây khỏi vị trí của nó gây ra các sai số. Các lực này được sinh ra do trường tĩnh 

điện và trường điện từ, áp suất trong kênh plasma, các bọt khí bốc hơi và dòng chảy 

của chất điện môi. 
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    Tất cả các lực nói trên được cân bằng bởi các lực chiều trục bên ngoài. Do đó, 

trong gia công cắt thẳng thường không gây ra các sai số, chỉ có trong các trường 

hợp cắt góc thì mới ảnh hưởng tới độ chính xác hình học. Cụ thể được thể hiện trên 

các hình vẽ sau so sánh ảnh hưởng của các lực đến độ chính xác khi cắt góc và khi 

cắt thẳng. 

 

Hình 2.2- Sự cân bằng về lực khi cắt thẳng 

và sai số hình học khi cắt góc 

2.3. Điện cực và vật liệu điện cực 

2.3.1. Yêu cầu của vật liệu điện cực 

     Nói chung, mọi vật liệu dẫn điện và dẫn nhiệt tốt đều có thể sử dụng làm điện 

cực trong gia công tia lửa điện. Nhưng để sử dụng chúng một kinh tế và đạt hiệu 

quả cao thì chúng cần phải thoả mãn các yêu cầu sau:  

- Có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. yêu cầu dẫn điện tốt để có thể tạo ra điện 

cực phục vụ cho việc phóng điện tạo vết cắt trên chi tiết cần gia công. Yêu cầu 

dẫn nhiệt tốt để có khả năng tản nhiệt nhanh, tránh gây các sai số trong quá 

trình gia công. 

- Có các tính chất nhiệt vật lý tốt như độ dẫn nhiệt, khả năng nhận nhiệt, có 

điểm nóng chảy và điểm sôi cao.  

- Có độ bền ăn mòn cao, tức là độ bền vững trong gia công tia lửa điện phải 

cao. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong gia công tia lửa điện, 

nó được thể hiện bởi công thức về độ bền ăn mòn e như sau:  
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E = . .c.tm
2
                                                    (2.2)       [1] 

 Trong đó: 

 -  là hệ số dẫn nhiệt  

 -  là khối lượng riêng  (g/mm
3
) 

 - c là nhiệt riêng    (j/kg.
o
) 

 - tm là nhiệt độ nóng chảy của vật liệu (
o
C) 

- Có độ bền cơ học tốt, tức là phải có độ bền vững về hình dáng hình học khi 

gia công tia lửa điện. Phải có ứng suất riêng nhỏ, hệ số dãn nở nhiệt nhỏ, độ 

bền kéo lớn. 

- Vật liệu điện cực giá phải rẻ và có tính gia công cao, dễ chế tạo. 

2.3.2. Các loại dây điện cực 

     Đặc tính của dây điện cực gồm:  

  - Đường kính dây: thường dùng loại dây có đường kính d = 0,1 0,3 mm. 

  - Vật liệu dây: tuỳ thuộc vào vật liệu gia công mà người ta có thể chọn vật   

liệu dây cho phù hợp. Thường vật liệu dây là đồng, đồng thanh, môlipđen 

volfram, và các loại dây có lớp phủ. Các dây có lớp phủ thường có độ bền kéo 

căng cơ học cao và độ thoát nhiệt cao. Ví dụ dây HSW-25X bao gồm lõi bằng 

đồng thau (CuZn30) được phủ một lớp oxít kẽm nên có độ  bền kéo từ 750-

790N/mm
2
 và khả năng thoát nhiệt tốt. Đặc biệt khi gia công các chi tiết có 

chiều dày lớn thì đòi hỏi độ căng dây phải lớn để giảm sai số hình học do độ 

trùng dây gây ra. 

     Vì vậy, cần phải nghiên cứu và ứng dụng các loại dây cho thích hợp với điều 

kiện sản xuất và đảm bảo các điều kiện kinh tế.  

2.4. Sự thoát phoi trong cắt dây tia lửa điện 

     Trong quá trình gia công sự thoát phoi là rất cần thiết với mục đích làm tăng khả 

năng cách điện của chất điện môi, làm nguội điện cực và chi tiế t gia công. Các kỹ 

thuật thoát phoi trong gia công cắt dây tia lửa điện gồm có:  

- Thổi chiều trục dưới áp lực (dòng chảy đồng trục): chất điện môi được đưa 

vào khe hở phóng điện với áp lực cao (từ 15-20bar) qua một bộ dẫn. Ở đây đòi 
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hỏi phải có tiếp xúc tốt giữa bộ dẫn dây và phôi để có được áp lực cao trong 

khe hở. 

- Dòng chảy tuần hoàn tự nhiên: sử dụng trong trường hợp phôi được nhấn 

chìm trong chất điện môi.  

 

Hình 2.3-  Các trường hợp khó khăn đối với dòng chảy đồng trục 

      Trong trường hợp chiều cao phôi lớn thì dòng chảy đồng trục dưới áp lực được 

sử dụng cho gia công thô, còn dòng chảy phía bên, dưới áp lực được dùng cho gia 

công tinh. khi phôi lớn, đòi hỏi cụm điện môi đảm bảo độ chính xác và giá thành 

vừa phải. Một hệ thống phun được sử dụng để duy trì nhiệt độ thùng phôi là hằng 

số. 

      Đối với dòng chày đồng trục dưới áp lực, các điều kiện không luôn luôn là tối 

ưu. Nếu chiều cao thay đổi thường xuyên hoặc độ nghiêng của dây lớn thì không 

thể sử dụng áp lực cao. Hình 2.3 thể hiện một vài trường hợp khó khăn trong việc 

sử dụng dòng áp lực cao đồng trục.  

2.5. Nhám bề mặt khi cắt dây 

     Trong gia công cắt dây tia lửa điện khi xét mặt cắt vuông góc với dây điện cực 

tại mặt phẳng cắt ta có thể dễ dàng nhận thấy có 2 kiểu khe hở phóng điện tồn tại  

đồng thời như sau:  

- Khe hở phóng điện mặt trước gf 

- Khe hở phóng điện mặt bên gls. 

     Trong đó:   

            - gf là khoảng cách giữa dây và phôi được đo theo hướng tiến dây.  
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  - gls là khoảng cách giữa dây và phôi được đo theo chiều vuông góc với 

hướng tiến dây. 

 

Hình 2.4- Khe hở phóng điện trong gia công cắt dây tia lửa điện 

       Mặt bên sau khi gia công có đặc điểm là không đồng đều do vật liệu bị chảy 

lỏng ở khe hở phía trước (ở cuối mỗi xung), các bọt khí, các phần tử vật liệu phoi,... 

bị dính vào bề mặt. Điều này là một phần quan trọng gây ra nhám bề mặt. Giá trị 

của độ nhám bề mặt phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn của dòng điện, nếu dòng điện 

càng lớn thì gây ra độ nhám càng lớn trên bề mặt.  

2.6. Các thông số về điện trong điều khiển máy cắt dây tia lửa điện 

2.6.1. Dòng phóng tia lửa điện Ie và bước của dòng điện 

     Dòng phóng tia lửa điện Ie có ảnh hưởng lớn nhất lên chất lượng bề mặt và lượng 

hớt vật liệu (năng suất). Dòng Ie càng mạnh thì lượng hớt vật liệu càng lớn và độ 

nhám bề mặt cũng càng lớn (độ bóng càng nhỏ).  

     Bước của dòng điện và độ mòn điện cực: cùng với sự phối hợp vật liệu điện cực -

phôi thì bước của dòng điện có ảnh hưởng rất lớn đến độ mòn của điện cực.  

2.6.2. Độ kéo dài xung ti: 

       Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng của máy phát trong cùng một chu kỳ 

phóng điện. độ kéo dài xung ảnh hưởng tới:  

- Lượng hớt vật liệu (năng suất).  

- Độ mòn điện cực. 

- Độ nhám bề mặt gia công. 

2.6.3. Khoảng cách xung t0 

       Là khoảng thời gian giữa hai lần ngắt-đóng của máy phát thuộc chu kỳ phóng 

điện kế tiếp nhau. Khoảng cách xung t0 thường chọn để phản ánh một tỷ lệ đã cho 

đối với độ kéo dài xung . 
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       Khoảng cách xung t0 càng lớn thì lượng hớt vật liệu W e càng nhỏ và ngược lại. 

tuy nhiên t0 phải đủ lớn để chất điện môi có đủ thời gian thôi ion hoá và các phoi đã 

bị ăn mòn được đưa ra khỏi vùng có tia lửa điện. Người ta chọn khoảng cách xung 

theo nguyên tắc sau:  

- Chọn đúng tỷ lệ ti/t0 

- Chọn t0 đủ nhỏ để có thể hớt được một lượng vật liệu phôi lớn.  

- Chọn t0 đủ lớn để tránh các lỗi của quá trình. 

2.6.4. Điện áp đánh lửa Ui  

       Dùng điện áp đánh lửa Ui để khởi đầu sự phóng tia lửa điện. Cùng bước của 

dòng điện, Ui có ý nghĩa quyết định tới chiều rộng khe hở phóng điện.  

2.6.5. Khe hở phóng điện 

       Các yếu tố Ui ,Ie ,ti ,to chỉ ảnh hưởng tới yếu tố phóng tia lửa điện, còn với tia 

lửa điện như thế để bóc đi một lượng phôi là nhiều hay ít phụ thuộc vào khe hở 

phóng điện. Vấn đề chính là làm sao để có duy trì được khe hở tối ưu đó. Việc đó 

được thực hiện bằng sự điều khiển khe hở phóng điện. 

- Để đo được khe hở phóng điện người ta thực hiện việc đo điện áp phóng điện 

Ue. Nếu Ue càng tăng thì khe hở phóng điện càng tăng và ngược lại.  

- Điện áp khe hở (Ue) và khe hở phóng điện. Để duy trì một chiều rộng khe hở 

phóng điện là hằng số thì điện áp khe hở giữa điện cực và phôi cần phải được 

điều chỉnh. 

    Hệ điều chỉnh được cài đặt sẵn để biết chính xác điện áp khe hở nào ứng 

với khe hở rộng bao nhiêu. Vì vậy với việc điều chỉnh điện áp khe hở cũng 

như đo được chính xác điện áp khe hở thì hệ điều khiển chỉ cần so sánh số 

liệu đo được với một giá trị chuẩn và điều chỉnh điện áp khe hở cho phù hợp 

để có được khe hở phóng điện là không đổi. 

      Khi vận hành máy các thông số Ui ,Ie , ti, t0 , đã được lựa chọn phù hợp với nhu 

cầu gia công. Hệ điều khiển sẽ tự động điều chỉnh khe hở để phù hợp với bước của 

dòng điện và Uz, đó là trên lý thuyết. Tuy nhiên trên thực tế gia công các rãnh sâu 

cần có khe hở phóng điện lớn hơn lý thuyết một chút để các phoi bị ăn mòn có thể 
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bị thổi ra khỏi khe hở phóng điện do đó thường khe hở phóng điện này được đặt 

trước khi gia công. 

2.7. Lập trình gia công trên máy cắt dây 

     - Lập trình gia công tia lửa điện cũng sử dụng ngôn ngữ ISO-CNC trên cơ sở 

các mã “G”. Trong chương trình gia công trên máy cắt dây có thể tồn tại 02 loại 

chương trình là chương trình chính (Main Program) và chương trình con (Sub 

Program). 

      - Thường khi có những đoạn gia công lặp đi lặp lại trong chương trình chính thì 

sử dụng chương trình con để đơn giản hoá và rút gọn chương trình gia công. Nếu 

trong chương trình chính có lệnh “Execute Sub Program” thì chương trình sẽ tự 

động chuyển sang chương trình con, ở cuối chương trình con thường có dòng lệnh 

“Return to Main Program” để quay trở lại chương trình chính.  

2.7.1. Các trục điều khiển và hệ toạ độ  

     Máy cắt dây sử dụng cấu hình trục X,Y, Z, U, V.  

- Trục X do bàn trượt phía trên mang đầu máy dịch chuyển theo phương 

ngang, từ trái sang phải (chiều +X).  

- Trục Y do bàn trượt phía dưới mang phôi dịch chuyển trong phương nằm 

ngang, từ phía trước ra phía sau (chiều +Y). 

- Trục Z do bộ dẫn dây phía trên dịch chuyển thẳng đứng từ dưới lên (chiều 

+Z). 

      Ở bộ dẫn dây phía trên có các bàn trượt lắp trong đầu máy, chúng được mang 

trong các truyền động của trục X. bên trong bàn trượt X có bố trí  các bàn trượt nhỏ 

có thể di chuyển độc lập theo các phương U//Xvà V//Y, đó là các trục U và V để 

điều chỉnh khi cắt côn. 

      Thực tế, trong khi lập trình ta phải quan niệm rằng chỉ có dây điện cực chuyển 

động còn phôi thì đứng yên. Trong lập trình gia công trên máy cắt dây tia lửa điện 

cũng có 02 dạng hệ toạ độ có thể được sử dụng:  

- Hệ toạ độ tương đối: lập trình với các giá trị toạ độ thực hiện theo gia số của 

toạ độ trước đó. Sử dụng lệnh G91. 
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- Hệ toạ độ tuyệt đối: sử dụng lệnh G90, các giá trị toạ độ được tính theo toạ 

độ điểm gốc của phôi W. 

2.7.2. Các chức năng “G” 

       Chữ “G” trong các câu lệnh có 02 dạng (tuỳ theo giá trị của con số phía sau nó 

mà có ý nghĩa ở dạng nào). 

- Mã G chỉ có ý nghĩa trong 01 block 

- Mã G hình thức (modal): là mã được duy trì cho đến khi một mã G khác 

trong cùng nhóm được viết lệnh.  

       Trong mỗi block, khi kết thúc câu lệnh phải có dấu “;”  

        Các toạ độ nếu viết bình thường thì sẽ có đơn vị là m (ví dụ viết X200 thì có 

nghĩa là X=200 m). Nếu toạ độ viết có dấu “.” thì đơn vị sẽ là mm (ví dụ X200. thì 

X= 200mm). 

        Địa chỉ G được viết cùng với một giá trị bằng số nói lên ý nghĩa của lệnh trong 

block, danh mục các lệnh “G” cho ở Bảng 2.1 sau:  

Bảng 2.1-  Danh mục các mã G 

N
0 

Mã G Nhóm Chức năng 

1 00 

01 

Chạy nhanh nội suy theo đường thẳng 

2 01 Cắt nội suy theo đường thẳng 

3 02 Cắt nội suy theo vòng tròn cùng chiều kim đồng hồ  

4 03 Cắt nội suy theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ  

N
0 

Mã G Nhóm Chức năng 

5 04 
00 

Quay dừng tại chỗ 

6 10 Thay đổi giá trị dịch chuyển đường kính dây 

7 20 
06 

Đơn vị đo theo hệ inch 

8 21 Đơn vị đo theo hệ mét 

9 22 
04 

Lưu giữ kiểm tra chức năng on 

10 23 Lưu giữ kiểm tra chức năng off 

11 27 
00 

Kiểm tra trở lại điểm gốc 

12 28 Trở lại điểm gốc  



Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật                     57                 Chuyên ngành Công nghệ CTM  

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

13 29 Tự động trở lại điểm gốc 

14 30 Trở lại điểm gốc thứ 2, thứ 3, thứ 4  

15 31 Chức năng nhảy (skip function) 

16 40 

07 

Xoá bù đường kính dây 

17 41 Bù đường kính dây bên trái  

18 42 Bù đường kính dây bên phải  

19 48 
10 

Ghép vào góc lượn r tự động on 

20 +49 Ghép vào góc lượn r tự động off 

21 +50 

08 

Xoá nghiêng dây 

22 51 Nghiêng dây bên trái  

23 52 Nghiêng dây bên phải  

24 53 
00 

Đặt hệ toạ độ máy 

25 53.1 Đặt hệ toạ độ cục bộ  

26 
+54.0 

59.3 
14 Chọn hệ toạ độ phôi  

27 +60 
09 

Cùng một góc lượn r thẳng đứng 

28 61 Góc lượn r côn 

29 65 00 Gọi marco 

30 90 
03 

Hệ toạ độ tuyệt đối 

31 +91 Hệ toạ độ tương đối 

N
0 

Mã G Nhóm Chức năng 

32 92 00 Đặt hệ toạ độ/độ dày 

33 94 
05 

Chạydao hằng số 

34 +95 Chạy dao servo  

35 100 08 Cắt côn 4 trục on 

36 102 

00 

Nội suy với chức năng M – cắt còn dư 

37 103 Nội suy với chức năng M – cắt rời  

38 107 Nhận biết sự va chạm vào, ngắt hành trình nhanh  

39 110 Định vị mép tự động 
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40 111 Định tâm lỗ tự động 

41 112 Định tâm rãnh tự động 

42 192 Lưu giữ điểm xuất phát cắt/đặt độ dày 

 

Trong đó: 

- Các mã G có dấu “+” chỉ ra rằng chúng chỉ được khởi đầu khi có điện, giải 

toả một tình trạng ngừng máy báo động khẩn cấp, hoặc bởi phím NC Reset, 

sau đó duy trì các mã G đó. Vị trí + có thể được thay đổi bằng cách đặt điều 

kiện hoặc đặt các thông số. 

- Các mã G của nhóm 00 cho thấy các mã G không phải là mã hình thức 

(modal) và chúng có hiệu quả chỉ đối với 1 block viết lệnh.  

- Các mã G của các nhóm khác nhau có thể viết được vô khối lệnh trong cùng 

một block. Nếu viết lệnh nhiều mã G của cùng một nhóm thì mã G cuối cùng 

sẽ có hiệu lực. 

     Ngoài các mã G, hệ điều khiển chương trình cắt dây còn có các chức năng bổ 

sung M. Các chức năng M được viết lệnh với một chữ cái địa chỉ M cùng với một 

giá trị bằng số có 2 chữ số. Đó là những số cố định đã được  mã hoá, chúng mang 

một ý nghĩa nhất định được trình bày trong Bảng 2.2. Nếu lệnh mã M được cho 

cùng một block dịch chuyển thì nó sẽ có tác dụng sau khi hoàn thành dịch chuyển 

bù đường kính dây hoặc đang có phương thức cắt côn thì nó cho phép viết lệnh M 

với một block đơn. Tuy nhiên, việc cho liên tiếp các lệnh mã M của nhiều hơn 2 

block là không thể được. 

Bảng 2.2-  Danh mục các mã M 

N
0 

Mã M Chức năng 

1 M00 Stop chương tình 

2 M01 Stop chương trình tuỳ chọn (optional)  

3 M02 Kết thúc chương trình 

4 M30 Kết thúc chương trình và trở về đầu chương trình  

5 M31 Cho hiển thi thời gian cắt 

6 M40 Ngắt sự phóng tia lửa điện 
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7 M41 Ngắt điện gia công cắt dây 

8 M42 Ngắt chạy dao dây 

9 M43 Ngắt bơm dung dịch chất điện môi 

10 M44 Ngắt tức thời tuỳ chọn 1 

11 M45 Ngắt tức thời tuỳ chọn 2 

12 M46 Ngắt tức thời tuỳ chọn 3 

13 M47 Ngắt tức thời tuỳ chọn 4 

14 M48 Ngắt tức thời tuỳ chọn 5 

15 M49 Ngắt tức thời tuỳ chọn 6 

16 M50 Cắt đứt dây điện cực  

17 M60 Thay dây điện cực 

18 M70 Khởi động đi ngược trở lại điểm xuất phát 

19 M80 Đóng phóng điện (discharge on) 

20 M81 Đóng điện edm (edm power on)  

21 M82 Đóng dao chạy dây 

22 M83 Cho mở nước  

23 M84 Đóng tức thời tuỳ chọn 1 

24 M85 Đóng tức thời tuỳ chọn 2 

25 M86 Đóng tức thời tuỳ chọn 3 

26 M87 Đóng tức thời tuỳ chọn 4 

27 M88 Đóng tức thời tuỳ chọn 5 

28 M89 Đóng tức thời tuỳ chọn 6 

N
0 

Mã M Chức năng 

29 M96 Kết thúc chạy ngược lại copy đối xứng gương  

30 M97 Khởi động chạy ngược lại copy đối xứng gương  

31 M98 Gọi chương trình con 

32 M99 Kết thúc chương trình con 

 

   * Nhóm các lệnh dịch chuyển mã “G”  

- Định vị dịch chuyển nhanh G00- nội dung câu lệnh là:  

         G00 X-  Y-  U-  V-;   hoặc  
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          G00 Z-  ; 

     Trong đó các giá trị U và V có ý nghĩa khi cắt côn, còn trục Z cho phép điều 

chỉnh dây đồng thời chỉ 1 trục. 

     Các giá trị toạ độ còn phụ thuộc vào việc sử dụng hệ toạ độ tuyệt đối (lệnh 

G90) hay hệ toạ độ tương đối (G91).  

- Nội suy đường thẳng G01: G01 thực hiện di chuyển để cắt theo đường thẳng 

tới vị trí toạ độ trong câu lệnh. Tốc độ dịch chuyển chạy dao phụ thuộc vào 

việc sử dụng lệnh chạy dao hằng số (G94) hay chạy dao servo (G95). nếu 

dùng lệnh G94 thì tốc độ chạy dao sẽ không đổi theo thông số F được đưa vào 

trong câu lệnh, nếu dùng lệnh G95 thì nó sẽ được đặt tự động để đạt được một 

tốc độ chạy dao Servo dựa trên các điều kiện phóng điện ăn mòn. Ngoài ra, 

việc chọn hệ toạ độ G90 và G91 sẽ quyết định tới đích của câu lệnh.  

- Nội suy vòng tròn G02 và G03: lệnh G02 dùng để dịch chuyển dây theo 

chiều cùng chiều kim đồng hồ nhìn từ trên xuống, G03 dùng để dịch chuyển 

dây ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ trên xuống.  

       Câu lệnh có dạng:  

           G02 X-  Y-  I-  J-  F-;  hoặc  

           G03 X-  Y-  I-  J-  F-; 

     Trong đó I, J là toạ độ tâm đường tròn.  

     Nếu cắt đủ cả vòng (360
0
) thì không cần nhập toạ độ X và Y mà chỉ cần 

nhập toạ độ tâm I và J là đủ. 

- Lệnh tạm dừng tại chỗ G04 (Dwell time): lệnh này có thể làm chậm và trì 

hoãn việc thực hiện lệnh đối với block tiếp theo bằng một thời gian cố định 

trong chương trình. 

        Câu lệnh có dạng: 

       G04 X-;  hoặc  G04 P-; 

Trong đó con số đứng sau X hoặc P là thời gian dừng gia công (đơn vị là ms 

nếu con số không có dấu chấm và là s nếu có dấu chấm).  

* Nhóm các lệnh dịch chuyển đường kính G41 hoặc G42:  
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     Như ta đã biết, phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện là dùng một dây 

dẫn để cắt một chi tiết kim loại bằng phương pháp phóng tia lửa điện. Phương 

pháp này để lại trên chi tiết 1 vết cắt. Do đó, quỹ đạo của tâm dây cắt sẽ không 

trùng với profin của chi tiết cần gia công. Mà profin của chi tiết gia công chỉ là 

một hình đồng dạng với quỹ đạo dây, cách quỹ đạo dây một khoảng bằng chiều 

rộng rãnh cắt. Để thuận lợi cho việc lập trình gia công, người ta sử dụng lệnh 

G41/G42 để thực hiện việc bù khoảng cách này. Khi đó người lập trình chỉ cần 

lập trình quỹ đạo dây trùng với profin của chi tiết, phần mềm điều khiển sẽ tự 

động bù khoảng cách phóng điện để gia công ra chi tiết có đúng profin cần thiết. 

Khoảng cách này sẽ phụ thuộc vào các thông số mà người lập trình đưa vào sẵn 

trước khi gia công. Dạng của câu lệnh là:  

   G41  D-; 

   G42  Đ-; 

   G40; 

      Trong đó, con số sau D là một mã số có giá trị từ 01, 02, ... đến 199. Mã số 

này tương ứng với các mức dịch chuyển đã được quy định sẵn. Ví dụ.  

   D01 thì dây sẽ dịch chuyển một khoảng là 0,29mm  

   Đ02  thì dây sẽ dịch chuyển một khoảng là 0,38mm  

G40 là lệnh mà khi được sử dụng thì tâm dây sẽ được chuyển động ngay trên 

quỹ đạo lập trình. 

G41 là sử dụng lệnh dịch chuyển đường kính dây bên trái, tức là dây sẽ dịch 

chuyển về bên trái của chi tiết gia công nhìn theo hướng di chuyển của dây. 

G42 sử dụng lệnh dịch chuyển đường kính dây bên phải, tức là dây sẽ dịch 

chuyển về bên phải của chi tiết gia công nhìn theo hướng di chuyển của dây. 

(xem Hình 2.5) 
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    Hình 2.5- Các lệnh dịch chuyển đường kính dây G41/G42 

     Khi đặt giá trị âm cho giá trị chuyển dịch đường kính dây sự bù phải/trái sẽ 

bị đảo ngược, ví dụ là dùng G41 thì sẽ thành bù phải.  

* Các phép copy dịch chuyển 

     Đây là một chức năng để tạo ra một quỹ đạo dây được dịch chuyển so với 

quỹ đạo dây cho trước của chương trình con bằng cách cho các lệnh chuyển vị 

toạ độ ở Bảng 2.3 sau:  

Lệnh dịch chuyển Tham số chuyển vị  Địa chỉ  

Rotation Góc quay Q 

Scale Tỷ lệ (phóng to thu nhỏ) K 

Mirror Chiều đối xứng gương B 

Rotation repeat Góc quay, giá trị lặp lại  Q, L 

 

+ Rotation: hình cơ bản đã được lập trình trong chương trình con, khi xuất 

hiện lệnh này thì chương trình sẽ gia công theo chương trình con ở 1 góc có 

địa chỉ Q, tâm quay là vị trí ngay trước khi viết lệnh Rotation.  

      Câu lệnh có dạng:  Q-    M98,     O-; 

+ Scale copy: trong copy phóng to thu nhỏ hình cơ bản cũng đã được lập trình 

sẵn theo chương trình con được phóng to thu nhỏ theo một tỷ lệ được quy định 

trong câu lệnh. Tâm phóng to thu nhỏ tại vị tí ngay trước lệnh copy.  

         Câu lệnh có dạng:   K-    M98,     O-; 
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+ Mirror copy: trong copy đối xứng gương, hình cơ bản đã được lập trình theo 

chương trình con được lấy đối xứng qua trục X (và U) hoặc Y (và V) hoặc cả 

X, Y (và U, V). 

        Câu lệnh có dạng: B-     M98,     O-; 

+ Ỏotation repeat copy: copy lặp lại là một chức năng để viết lệnh góc quay và 

giá trị số lần nhắc lại chương trình con. Góc quay được viết lệnh dưới chữ cái 

Q, số lần lặp lại được viết dưới chữ cái L.  

         Câu lệnh có dạng:   L-    Q-    M98, O-; 

* Các lệnh định vị tự động: G110, G111, G112, G113 

+ Lệnh tự động định vị mép phôi G110: với lệnh này, dây được định vị ở mặt 

phẳng mép phôi sẽ dò mặt phẳng này nhiều lần để xác định chính xác mặt 

phẳng mép phôi. Để đặt chiều di chuyển dây, viết lệnh địa chỉ X và Y có kèm  

theo sau là dấu “+” hoặc “-”. Ví dụ:  

 G110 X+; dây dịch chuyển theo chiều X+ 

 G110 Y-; dây dịch chuyển theo chiều Y- 

       Trường hợp dấu “+” có thể bỏ qua.  

+ Lệnh định vị tự động vị trí tâm lỗ G111: lệnh này thực hiện việc định vị dây 

vào đúng tâm lỗ. Điều này được thực hiện khi dò một tín hiệu ngắn mạch đi 

qua phôi và dây tương tự như dò mép tự động. Cách thể hiện lệnh như sau:  

 G111  X-  Y-  F-; 

+ Lệnh tự động định vị tâm rãnh G112: Để đặt chiều chuyển động cũng đặt 

tương tự như lệnh G110. Cách thể hiện câu lệnh như sau: 

 G112  X+;  hoặc G112 X-; 

 G112  Y+;  hoặc G112 Y-; 

+ Lệnh dịch chuyển song song với bề mặt phôi G113: lệnh này được sử dụng 

khi yêu cầu cắt bằng cách làm một mặt cuối của phôi song song với một trục 

toạ độ. Sử dụng lệnh xác định mép tự động, nhận được 2 vị trí tương ứng của 

phôi, sau đó tính một góc của độ nghiêng mặt cuối để đặt độ trong “góc quay 

hình”. 
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* Các chức năng M 

   Các chức năng của mã M đã được giới thiệu cơ bản trong Bảng 2.2. Ở đây chỉ 

tập trung tìm hiểu các mã M cơ bản. 

+ Chức năng tạm dừng chương trình M00: khi xuất hiện lệnh này trên màn 

hình điều khiển sẽ hiện lên dòng chữ “Program Stop”. Chương trình hoạt động 

trở lại khi nhấn phím Cycle Start. Trong lúc tác động của lệnh M00 thì sẽ đồng 

loạt ngắt dòng điện gia công, chạy dao dây, cấp nước và độ căng dây.  

+ Chức năng tuỳ chọn M01: nếu chức năng này tác động đến chương trình thì 

sẽ có tính năng giống chức năng M00. Nếu ngắt điện tự động M00/M01 đang 

tác động trên màn hình chức năng hệ thống (F5) thì dòng điện cấp cho NC sẽ 

bị ngắt tự động. 

+ Lệnh đặt lại chương trình M02: trong khi lệnh này tác động thì NC sẽ duy trì 

sự đặt lại và tự động ngắt toàn bộ dòng điện gia công, chạy dao đây, cấp nước 

và sự căng dây. Nếu sự ngắt tự động dòng điện M02/M03 đang tác động trên 

màn hình chức năng hệ thống (F5) thì dòng điện cấp cho NC sẽ tự động ngắt.  

+ Lệnh kết thúc và trở về đầu chương trình M30: khi lệnh này tác động thì có 

tác dụng kết thúc chương trình gia công và trở về đầu chương trình.  

+ Các chức năng điều khiển máy M40 M49, M80 M89: 

- Ngắt phóng điện M40: ngắt sự phóng điện và lượng chạy dao sẽ ở tốc độ 

chạy khô tự động. 

- Ngắt dòng điện gia công M41: dòng điện gia công bị ngắt.  

- Ngắt chạy dao dây M42: chạy dao dây bị ngắt.  

- Ngắt nước M43: ngắt sự cung cấp nước.  

- Đóng sự phóng điện M80: đóng sự phóng điện và lượng chạy dao sẽ ở tốc 

độ bình thường. 

- Đóng dòng điện gia công M81: dòng điện gia công được cung cấp.  

- Đóng chạy dao dây M82: 

- Đóng sự cấp nước M83: cung cấp nước trở lại  

* Các lênh cắt côn 
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+ Lệnh xoá nghiêng dây G50: viết lệnh này khi gia công ở vị trí dây thẳng 

đứng. Phương thức này được sử dụng khi bắt đầu một block mới, được chọn 

vào thời điểmcó điện hoặc khi đặt máy.  

+ Lệnh nghiêng dây trái G51: phương thức nghiêng dây trái được thực hiện 

khi có lệnh G51. Dây nghiêng sang trái về phía mặt trước và liên hệ với quỹ 

đạo trên mặt phẳng lập trình. Dẫn hướng trên chuyển động dọc theo cạnh bên 

trái về phía trước được liên hệ đến quỹ đạo trên mặt phẳng lập trình.  

+ Lệnh nghiêng dây phải G52: phương thức nghiêng dây phải được thực hiện 

khi có lệnh g52. Dây nghiêng sang phải về phía mặt trước và liên hệ với quỹ 

đạo trên mặt phẳng lập trình. Dẫn hướng trên chuyển động dọc theo cạnh bên 

phải về phía trước được liên hệ đến quỹ đạo trên mặt phẳng lập trình.  

Các lệnh G50, G51 và G52 là các lệnh modal, các lệnh này được duy trì cho 

các câu lệnh sau nếu không có câu lệnh nào khác thay thế.  

+ Lệnh nghiêng dây: biểu thị góc nghiêng dùng địa chỉ T, góc nghiêng T là 

góc so với chiều thẳng đứng của dây. Thông thường góc nghiêng T được thể 

hiện trong cùng câu lệnh với G51 hoặc G52. 

+ Lệnh chiều dày tấm phôi: trong gia công cắt dây có 2 mặt phẳng được định 

nghĩa là mặt phẳng hình học và mặt phẳng phụ, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng 

này là chiều dày của phôi. Nếu mặt phẳng hình học ở dưới mặt phẳng phụ thì 

chiều dày phôi mang dấu dương, nếu ngược lại thì phôi mang dấu âm.  

+ Gia công côn có góc lượn: trong gia công côn tại các góc lượn sẽ có 2 

trường hợp xảy ra như sau:  

- Góc lượn R là không đổi theo chiều cao phôi lệnh G60: khi sử dụng lệnh 

này, tại các góc lượn, chương trình sẽ gia công bán kính lượn là không đổi 

theo bán kính R đã được lập trình. câu lệnh như sau.  

G60  R-; 

      Trong đó số sau R là bán kính góc lượn.  

- Góc lượn R thay đổi theo chiều cao phôi lệnh G61: khi sử dụng lệnh này, 

tại các góc lượn chương trình gia công sẽ gia công góc lượn tại mặt phẳng 
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hình học theo bán kính R đã được đưa vào theo chương trình, tại các mặt 

phẳng khác, bán kính lượn sẽ tự động thay đổi theo góc côn của lệnh G51 

hoặc G52 trước đó. 
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Kết luận chương 2  

   - Cắt dây bằng tia lửa điện (EDM) là phương pháp chủ yếu đựơc sử dụng để chế 

tạo các lỗ định hình trong khuôn đột dập, các điện cực dùng cho gia công xung định 

hình, các dưỡng kiểm, các hình dáng 3D, các côngtua phức tạp,...  

   - Khi gia công bằng cắt dây nói chung có ưu điểm là: độ chính xác cao, thao tác 

vận hành đơn giản. Tuy nhiên, chất lượng bề mặt và năng suất gia công phụ thuộc 

rất nhiều vào các yếu tố công nghệ. Vì vậy cần nghiên cứu và thiết lập những mối 

quan hệ cụ thể giữa các yếu tố đó với năng suất và chất lượng bề mặt khi gia công.  

   - Ở nước ta, các công trình nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các thông số công 

nghệ đến quá trình gia công trên máy cắt dây còn ít, chưa theo kịp với sự phát triển 

của máy móc và nhu cầu sản xuất. Đây cũng chính là nguyên nhân để tác giả lựa 

chọn hướng đề tài này. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 

CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG BỀ 

MẶT KHI GIA CÔNG THÉP KHÔNG GỈ TRÊN MÁY CẮT DÂY EDM 

 

3.1. Thép không gỉ 

3.1.1. Sơ lược về thép không gỉ  

       Thép không gỉ bao gồm một họ hợp kim trên cơ sở Fe mà tính chất chủ yếu của 

nó là bền ăn mòn trong các môi trường khác nhau. Tuy gọi là thép không gỉ, nhưng 

cần hiểu tương đối so với thép thường. Thực ra mỗi loại thép không gỉ chỉ có tính 

chống ăn mòn cao trong một số môi trường nhất định và ngay cả trong môi trường 

đó nó vẫn bị ăn mòn với tốc độ nhỏ và được coi là không gỉ. Có thể dựa vào tốc độ 

ăn mòn (chiều dầy lớp kim loại bị ăn mòn trong đơn vị thời gian- mm/năm) để đánh 

giá tính “không gỉ”, ví dụ:  

+ Trong môi trường ăn mòn yếu (không khí, nước ngọt,…) có các mức sau: 

     - Nếu tốc độ ăn mòn không lớn hơn 0,01 mm/năm thì thép được coi là 

hoàn toàn không gỉ; 

     - Nếu tốc độ ăn mòn không lớn hơn 0,1 mm/năm thép được coi là không 

gỉ; 

     - Nếu tốc độ ăn mòn lớn hơn 0,1 mm/năm thì thép bị coi là gỉ.  

+ Trong môi trường ăn mòn mạnh (dung dịch axít, muối,…) có các mức sau:  

     - Nếu tốc độ ăn mòn không lớn hơn 0,1 mm/năm được coi là chịu axít, 

muối tốt; 

     - Nếu tốc độ ăn mòn không lớn hơn 1 mm/năm được coi là không gỉ (đạt 

yêu cầu; 

     - Nếu tốc độ ăn mòn lớn hơn 1 mm/năm coi là bị gỉ.  

      Tốc độ ăn mòn còn được đánh giá bằng mức độ giảm khối lượng trên đơn vị 

diện tích trong đơn vị thời gian (g/m
2
h). Trong trường hợp không có hiện tượng ăn 
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mòn cục bộ, giữa hai đại lượng này có mối quan hệ như sau: 1 g/m
2
h = 0,1222 

mm/năm. 

      Crôm là nguyên tố hợp kim có vai trò quyết định đối với tính không gỉ của thép. 

Với lượng chứa không ít hơn 12%Cr, thép sẽ trở nên không gỉ trong môi trường ôxy 

hoá do tạo ra lớp màng thụ động trên bề mặt của nó. Còn một cách giải thích khác là 

khi ferit chứa không ít hơn 12%Cr, điện thế điện cực của nó tăng tương đương với 

điện thế của pha Xêmentit (hay Cacbit nói chung), nâng cao khả năng chống ăn 

mòn điện hoá một cách rõ rệt làm cho thép trở nên không gỉ.  

       Khía cạnh chung của thép không gỉ là sự có mặt của ít nhất 11%Cr để cho loại 

thép này có khả năng chịu ăn mòn và ôxy hoá tuyệt vời, đây là đặc tính chung của 

các vật liệu này. Tuy vậy, thép không gỉ không phải là một loại vật liệu đơn, dễ xác 

định mà bao gồm một vài họ hợp kim, mỗi loại có tính chất riêng về cấu trúc tế vi, 

thành phần hợp kim và các khoảng thuộc tính. Sự khác nhau về thành phần trong 

mỗi họ có thể cho nhiều hợp kim khác nhau phù hợp với một phạm vi rộng các ứng 

dụng. 

      Vì hiện có nhiều loại thép không gỉ, tính gia công của thép không gỉ thay đổi từ 

thấp đến rất cao, phụ thuộc vào lựa chọn cuối cùng của hợp kim. tuy nhiên các loại 

thép không gỉ được coi là khó gia công hơn các kim loại khác, như nhôm hay thép 

cacbon thấp. Các loại thép không gỉ được mô tả là có tính dính trong khi cắt, cho 

thấy xu hướng tạo ra các phoi dài dạng dây, các phoi này bị kẹt hay tạo ra lẹo dao. 

Điều này có thể dẫn đến giảm tuổi bền của dao và giảm chất lượng bề mặt. Các đặc 

tính chung này là do các thuộc tính sau đây:  

- Độ bền kéo cao  

- Độ bền uốn lớn và độ bền kéo lớn nhất 

- Độ dai lớn và rất mềm 

- Tốc độ tôi cao  

- Độ dẫn nhiệt thấp  

      Mặc dù có các thuộc tính này, các loại thép không gỉ có thể được gia công ở 

dưới các điều kiện phù hợp. Nói chung, cần nhiều năng lượng để gia công thép 
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không gỉ hơn là thép Cacbon, tốc độ cắt thường phải thấp hơn, cần phải duy trì bước 

tiến dao dương (Positive feed), dao và đồ gá phải cứng vững, cần phải có cơ cấu bẻ 

phoi trên dao và cần phải quan tâm đến chế độ bội trơn làm nguội trong khi cắt. 

3.1.2. Thép không gỉ AISI 304 

       Thép không gỉ AISI 304 (tương đương với mác 8Cr18Ni10 của Việt Nam) là 

loại điển hình nhất trong nhóm thép không gỉ Austenit. Đây là loại thép được ứng 

dụng rất rộng rãi trong thực tế vì những ưu điểm sau:  

- Tính chống ăn mòn cao, ổn định trong các môi trường như nước, trong dung 

dịch muối, trong một số axit (HNO3,...), có khả năng chịu nhiệt cao (900-

1000
o
C) vì vậy chúng được dùng nhiều trong công nghiệp hoá dầu, thực phẩm, 

y tế,... 

- Tính dẻo cao ( =45-60%) dễ gia cán, dập, gò ở trạng thái nguội nên được 

dùng nhiều trong các thiết bị hoá học và đồ dùng gia đình. 

- Cơ tính đảm bảo, có khả năng chống mài mòn tốt nên thường được dùng làm 

dụng cụ đo kiểm, khuôn dập,... 

     Bên cạnh đó nó có một số những nhược điếm: 

- Đắt tiền, do chứa nhiều Ni. 

- Khó gia công cắt gọt do dẻo quánh, phoi khó gãy, bề mặt gia công dễ bị biến 

cứng, dao nóng hơn và có xu hướng tạo ra lẹo dao nhiều hơn. Nói chung, đây 

là loại khó gia công trong số các loại thép không gỉ.  

- Bị ăn mòn trong một số trường hợp cụ thể như: ăn mòn theo biên giới hạt ở 

vùng ảnh hưởng nhiệt của môi hàn hoặc chi tiết phải thường xuyên làm việc ở 

nhiệt độ 400-800
o
C, ăn mòn tập trung,...  

     Vì những ưu và nhược điểm ở trên, nên trong nội dung đề tài luận văn tác giả đã 

sử dụng thép không gỉ AISI 304 làm vật liệu để nghiên cứu. 

3.2. Thiết kế thí nghiệm 

     Mục tiêu của việc xây dựng thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố 

công nghệ đến chất lượng bề măt và ảnh hưởng của chúng tới khe hở phóng điện 

nhằm mục tiêu tăng năng suất, tăng độ chính xác gia công.  
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3.2.1. Các giả thiết của thí nghiệm 

     Các thí ngiệm được thiết kế với những giả thiết sau đây:  

- Chất lượng chất dung môi và điều kiện dòng chảy chất điện môi trong tất cả 

các thí nghiệm là như nhau. 

- Tiết diện dây coi như không đổi trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm.  

- Nhiệt độ môi trường gia công luôn luôn ổn định và bằng nhiệt độ trong 

phòng gia công. 

- Tổng hợp các nhiễu ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công là ổn định và 

không đổi trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm.  

3.2.2. Điều kiện thực hiện thí nghiệm 

    Tất cả các thí nghiệm đều được thực hiện tại trung tâm thí nghiệm của trường Đại 

Học KTCN Thái Nguyên, dưới những điều kiện cố định sau:  

3.2.2.1. Thiết bị thí nghiệm 

       Thiết bị sử dụng cho thí nghiệm là máy cắt dây có ký hiệu CW322S do hãng  

CHMER EDM - CHING HUNG MECHINERY & ELECTRIC INDUSTRIAL CO. 

LTD - TAIWAN sản xuất với các đặc tính kỹ thuật như sau (Bảng 3.1): 
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                                                                                                                   Bảng 3.1 

Đặc tính kỹ thuật  Giá trị 

Chiều rộng bàn máy (size of worktable surface) 530x320mm 

Kích thước phôi lớn nhất (max.size of workpiece) 650x420x150mm 

Khối lượng phôi lớn nhất (max.weight of workpiece) 250kg 

Hành trình trục X 300mm 

Hành trình trục Y 200mm 

Góc côn cắt được lớn nhất (max.cutting cone taper)  20
0
/80mm 

Đường kính dây điện cực (dia. of applied electrode wire)  0,1mm – 0,3mm 

Tốc độ của dây max (max wire feed rate) 300mm/s 

Hệ thống điều khiển trục ( axis drive system ) AC Secvo 

Dòng điện lớn nhất (max machining current)  25a 

Các thông số về điện (power supply of the machine, volt 

of power net) 

3pha, 220v 10%, 

13kva 

Kích thước toàn máy( machine dimension) 2380x1855x1830 

Khối lượng máy ( machine weight) 1500kg 

                                          

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật               73                      Chuyên ngành Công nghệ CTM  

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
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                                            Hình 3.1- Máy cắt dây CW322S 

Trong đó: 

 

1- Cụm điều chỉnh trên 

2- Cụm điều chỉnh dưới  

3- Block tạo lực căn dây 

4- Cụm lô quấn dây 

5- Bộ phận dẫn động lô quấn dây 

6- Động cơ điều chỉnh bước dây 

 

 

7- Khoá trục Z 

8- Điều chỉnh chuyển động trục Z 

9- Bánh xe dẫn hướng trên 

10- Giới hạn biên độ trên 

11- Giới hạn biên độ dưới 

12- Bánh xe dẫn hướng dưới 

 

3.2.2.2. Vật liệu gia công 

        Thép không gỉ 304 (AISI). 

        Độ cứng: 206HB 

        Kích thước: 30x30x5 

        Thành phần hoá học: cho trong Bảng 3.2  

                                                            Bảng 3.2- Thành phần hoá học các nguyên tố 

Mác 

thép 

Thành phần hoá học các nguyên tố, %  

C Cr Ni Mn Si P S 

304 0,08 17-19 9-11 2 0,8 0,035 0,02 
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3.2.2.3. Các dụng cụ đo kiểm 

      Kết quả các thí nghiệm được hiển thị trên máy tính điều khiển như thời gian cắt , 

chiều dài cắt.  

      Các kết quả khác được thực hiện tại phòng thí nghiệm Dung sai - đo lường của 

Trường Cao đẳng Cơ Khí Luyện Kim, cụ thể là máy đo độ nhám  SJ-201 

(Mitutoyo).              

3.3. Nhóm thí nghiệm 

3.3.1. Mô hình định tính quá trình cắt dây tia lửa điện 

     Quá trình gia công tia lửa điện được mô tả bao gồm các thông số đầu vào bao 

gồm các thông số về điện như dòng điện xung Ie, điện áp xung Ue, độ kéo dài xung 

ti, khoảng cách xung t0, ... và các thông tin về công nghệ về điện cực, về dung dịch 

chất điện môi, chương trình gia công và các loại nhiễu trong quá trình gia công. Đầu 

ra là các yếu tố như kích thước gia công, độ bóng bề mặt, năng suất gia công,.... cụ 

thể nó được mô hình hoá như trong Hình  3.2 sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hình 3.2- Mô hình quá trình gia công tia lửa điện 

      Phương pháp bình phương nhỏ nhất là phương pháp cơ bản, có hiệu lực xử lý 

các số liệu thực nghiệm và xây dựng mô hình thống kê cho nhiều đối tượng nghiên 
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quá trình gia công cắt dây 

tia lửa điện 

dây điện cực 

chất điện môi 

chương trình gia công 

kích thước gia công 

độ nhám bề mặt, 

năng suất. 
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cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nghiệm của phương pháp này là mô hình toán 

học biểu diễn gần đúng quy luật thực.  

      Hàm số biểu diễn không thể đi qua tất cả các điểm thực nghiệm, trong điều kiện 

cho phép phải làm trơn các nhiễu loạn.  

      Để có được nhiều thông tin với số thí nghiệm ít nhất trong đề tài này tác giả đã 

chọn phương pháp thí nghiệm trực giao.  

3.3.2. Các thông số đầu vào thí nghiệm 

     Mục tiêu của thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của từng tham số riêng lẻ, ảnh 

hưởng kết hợp của một số tham số tiêu biểu đến năng suất và khe hở phóng điện 

trong gia công cắt dây tia lửa điện.  

     Cụ thể là mỗi mẫu thí nghiệm được gia công trong một chế độ gia công (với các 

thông số điều khiển) nhất định, các thông số điều khiển sẽ được thay đổi trong 

khoảng điều chỉnh cho phép của thiết bị và được ghi chép và tính toán để từ đó đánh 

giá được ảnh hưởng của các yếu tố đó tới năng suất và khe hở phóng điện.  

     Nhóm thí nghiệm này được thiết kế với 3 tham số có ảnh hưởng chủ yếu tới chất 

lượng bề mặt là điện áp phóng tia lửa điện Ui, độ kéo dài xung ti và khoảng cách 

xung t0. 

Các thông số về điện của các thí nghiệm:  

- Điện áp đánh tia lửa điện Ui đây là điện áp cần thiết để có thể dẫn đến phóng 

tia lửa điện điện áp đánh lửa Ui càng lớn thì phóng điện càng nhanh và cho 

phép khe hở phóng điện càng lớn:     70v  Ui   90v 

- Độ kéo dài xung ti (on time): cũng theo các nghiên cứu trước đây về ảnh 

hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình gia công cắt dây tia lửa điện thì 

trong cùng một bước xung chu kỳ tp cố định thì lượng hớt vật liệu Vw sẽ tăng 

khi độ kéo dài xung ti tăng. Tuy nhiên lượng hớt vật liệu Vw chỉ tăng tới một 

lượng nhất định sau đó Vw sẽ giảm cho dù có tăng ti:     0,1 s  ti  0,7 s. 

- Khoảng cách xung t0 (off time): khi khoảng cách xung càng lớn thì lượng hớt 

vật liệu phôi càng nhỏ và ngược lại. Tuy nhiên, khoảng cách xung phải đủ lớn 
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để dung dịch chất điện môi có đủ thời gian thôi ion hoá cũng như dòng chảy 

chất điện môi có thời gian vận chuyển hết phoi gia công ra khỏi vùng gia 

công:    8 s  t0  16 s. 

- Vật liệu gia công: vật liệu gia công cũng có những ảnh hưởng lớn tới năng 

suất và độ bóng bề mặt. Tuy nhiên, để đơn giản hoá bài toán tác giả đã chọn 

một loại vật liệu gia công thường dùng trong chế tạo máy để nghiên cứu đó là 

thép không gỉ 304 có chiều dày 5mm.  

- Điện cực và dòng chảy chất điện môi: để tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 

các yếu tố chính có tác động lớn đến năng suất và độ bóng bề mặt trên máy cắt 

dây tia lửa điện, tác giả đã đặt ra điều kiện để các thí nghiệm được thực hiện ở 

cùng một điều kiện gia công. Đó là, cùng một loại điện cực có tên gọi là điện 

cực dây lõi đồng theo tiêu chuẩn DIN CuZn35 0,25mm và điều kiện dòng 

chảy là dòng chảy bên ngoài. Các điều kiện này cũng phù hợp với điều kiện 

thực tế tại hiện trường thí nghiệm.  

     Theo qui hoạch thực nghiệm, ta chọn miền nghiên cứu thực nghiệm là:  

                Uimax = 90 (V)        timax = 0,7( s)            t0max =  16  ( s) 

                Uimin  = 70 (V)        timin= 0,1 ( s)            t0min =  8 ( s) 

     Các yếu tố xi thực nghiệm là:  

           Mức trên : xi
(t)

 = lnx imax 

           Mức dưới :  xi
( d)

 = lnx imin 

           Mức cơ sở xi
(0)

 = 1/2 (lnx i max + lnx i min) 

           Khoảng biến thiên:   i = 1/2( lnx i max - lnx i min) 

     Bảng tính toán:  

Các yếu tố z1  z2  z3  

Mức trên 90 0,7 16 

Mức dưới  70 0,1 8 

Mức cơ sở 80 0,4 12 

Khoảng biến thiên 10 0,3 4 

3.4. Nghiên cứu quy hoạch thực nghiệm xác định độ nhám bề mặt và năng suất 

gia công trong gia công cắt dây bằng tia lửa điện 
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3.4.1. Độ nhám bề mặt Ra 

3.4.1.1. Mô hình toán học 

       Như đã nêu ở trên, chế độ công nghệ có ảnh hưởng lớn đến độ nhám bề mặt. 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố đó, các nghiên cứu trước đây đã 

chỉ ra rằng mối quan hệ giữa độ nhấp nhô tế vi lớp bề mặt  có quan hệ với chế độ 

cắt tuân theo qui luật hàm số mũ (phi tuyến). 

                                    Ra = KRa. Ui
x
. ti

y
. t0

z
                                                                     

 

       Để xác định mô hình toán học về sự ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố chế độ 

cắt đến độ nhám bề mặt khi cắt trên máy cắt dây CNC có giống như trên các thiết bị 

truyền thống  hay không cần phải cắt thử nghiệm.  

       Giả thiết  mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt và chế độ cắt tuân theo qui luật 

hàm số mũ. Có nghĩa là:  

                                    Ra = KRa. Ui
x
. ti

y
. t0

z
                                                   (3.1)

 

      Trong đó KRa là hằng số; x, y, z là số mũ tính đến sự ảnh hưởng của chế độ cắt 

đến độ nhám bề mặt - xác định bằng thực nghiệm. 

Đây là một hàm phi tuyến, sử dụng phương pháp tuyến tính hóa hàm phi tuyến 

bằng cách  lấy logarit 2 vế ta sẽ thu được phương trình mới.  

                   ln(Ra) = ln(KRa) + x.ln(Ui) + y.ln(ti) + z.ln(t0)                         (3.2)  

Đặt:       y = ln(Ra);  a0 = ln(KRa);   a1  = x;   a2  = y;   a3  = z 

                   x1  = ln(Ui); x2  = ln(ti); x3 = ln(t0).  

     Ta sẽ được phương trình mới: 

                   y = a0 + a1 x1 + a2 x2   + a3x3                                                 (3.3) 

     Dạng tổng quát:  y = a0 + a1 x1 + a2 x2   +.........+ anxn.                                  (3.4) 

     Bài toán trở thành xác định hàm hồi quy thực nghiệm n biến số. Áp dụng 

phương pháp bình phương cực tiểu. Bố trí thí nghiệm sao cho có tính chất của ma 

trận trực giao cấp 1, chuyển các biến từ tự nhiên sang các biến mã hoá không thứ 

nguyên bằng cách gọi biến thực tế là Z j, j = k,1 , jZ   zj  jZ  ta thu được:  
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2

ZZ
Z

jj0

j
;                 

2

ZZ
Z
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j
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j

0

jj

j
Z

ZZ
x ; 

 Zj = jZ    xj = -1;   Zj = jZ     xj = +1,    Zj = 0

j
Z     xj = 0 

     Với thực nghiệm có ba biến đầu vào, làm thí nghiệm với N=2
3
=8 thí nghiệm  tại 

các đỉnh đơn hình đều và ba thí nghiệm ở trung tâm, ta có bảng quy hoạch thực 

nghiệm sau:  

S 

TT 

Biến mã hoá Biến thực nghiệm 

x1 x2 x3 Ui(V) ti( s) t0( s) 

1 -1 -1 -1 70 0,1 8 

2 +1 -1 -1 90 0,1 8 

3 -1 +1 -1 70 0,7 8 

4 +1 +1 -1 90 0,7 8 

5 -1 -1 +1 70 0.1 16 

6 +1 -1 +1 90 0,1 16 

7 -1 +1 +1 70 0,7 16 

8 +1 +1 +1 90 0,7 16 

9 0 0 0 80 0,4 12 

10 0 0 0 80 0,4 12 

11 0 0 0 80 0,4 12 
 

3.4.1.2.  Thực nghiệm đo nhám 

      Với bài toán đặt ra trong điều kiện tác giả đã lặp lại thí  nghiệm 3 lần và đo 3 giá 

trị, lấy giá trị trung bình. 

S 

TT 

Biến mã hoá Biến thực nghiệm Giá trị đo nhám 

x1 x2 x3 Ui(V) ti( s) t0( s) lần 1 lần 2 lần 3 Ra( m) 

1 -1 -1 -1 70 0,1 8 2,14 2,35 3,13 2,54 

2 +1 -1 -1 90 0,1 8 2,65 2,16 2,84 2,55 

3 -1 +1 -1 70 0,7 8 2,95 2,07 2,66 2,56 

4 +1 +1 -1 90 0,7 8 2,01 3,07 2,66 2,577 

5 -1 -1 +1 70 0.1 16 2,74 2,23 2,94 2,637 

6 +1 -1 +1 90 0,1 16 3,03 3,07 2,76 2,953 

7 -1 +1 +1 70 0,7 16 3,03 2,98 3,23 3,08 

8 +1 +1 +1 90 0,7 16 3,15 3,27 3,47 3,297 

9 0 0 0 80 0,4 12 2,65 3,0 2,84 2,83 

10 0 0 0 80 0,4 12 2,55 2,73 2,98 2,753 

11 0 0 0 80 0,4 12 2,35 3,24 3,15 2,914 
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3.4.1.3.  Tính các hệ số của phương trình hồi quy 

       Áp dụng tính chất của quy hoạch trực giao cấp 1 ta tính các hệ số theo công 

thức (3.16) [6].  

       Ta có:  

         a0  = 
N

1i
i

y
N

1
=

8

1
(2,54+2,55+2,56+2,577+2,637+2,953+3,08+3,297)   

              a0=  2,7743 

         a1  = 
N

1i
i1i

yx
N

1
= 

8

1
(-2,54+2,55-2,56+2,577-2,637+2,953-3,08+3,297)  

              a1= 0,07 

        a2   =  
N

1i
i2i

yx
N

1
= 

8

1
(-2,54-2,55+2,56+2,577-2,637-2,953+3,08+3,297)  

              a2=  0,1043 

        a3  =  
N

1i
i3i

yx
N

1
= 

8

1
(-2,04-2,05-2,06-2,077+2,137+2,953+3,08+3,297)  

              a3= 0,2175 

     Thay vào phương trình (4.3) ta được:  

             ŷ= 2,7743+ 0,07 x1 + 0,1043 x2 + 0,2175 x3                              (3.5)       

3.1.1.4.  Kiểm định các tham số aj 

* Kiểm định aj =0 (có nghĩa) 

Ta có 3 thí nghiệm lặp lại ở tâm với kết quả như sau: 

                
1

0
y =2,83;    2

0y = 2,753;    
3

0
y = 2,914 

                
0

y = 
3

1
(2,83+ 2,753 + 2,914) = 2,832 

Phương sai tái sinh s
2

ts
 

                            
2

ts
s =

n

1i
0

i

0

0

)yy(
1n

1 2
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2

ts
s = 222 )832,2914,2()832,2753,2()832,283,2(

13

1
=0,0065 

                  sts= 0065,0 = 0,0803 

                        
2

ai
s = 

2

ts
s {c

-1
}jj 

                    sai=
8

0803,0

N

sts =0,0284 

                    tai=

ai

i

s

a
 

  ta0 =

ai

0

s

a
=

0284,0

2,7743
 = 97,68 

  ta1 =

ai

1

s

a
=

0284,0

0,07
= 2,46 

  ta2 =

ai

2

s

a
=

0284,0

0,1043
= 3,67 

  ta3 =

ai

3

s

a
=

0284,0

0,2175
=  7,66 

       Ta chọn mức độ có nghĩa  = 0,05 cho các bảng thống kê. 

       Với =0,05, bậc tự do n0 = 3 tra bảng Student ta được t =2,35. 

       So sánh |tai| đều lớn hơn t  nên mọi ai đều có nghĩa. Do đó các hệ số của phương 

trình hồi quy (3.5) đều có nghĩa. 

3.1.1.5.  Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Sau khi xây dựng được mô hình ŷ , ta tính phương sai dư. 

2
n

1i
ii

2

du
)ŷy(

)1k(n

1
s  

2
8

1i
ii

2

du
)ŷy(

)13(8

1
s  

2
8

1

2 )ˆ(
4

1

i

iidu yys  
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TT yi x1 x2 x3 a0 a1 a2 a3 i
ŷ  (yi- i

ŷ )
2
 

1 2,54 -1 -1 -1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,3825 0,0248 

2 2,55 1 -1 -1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,5225 0,0008 

3 2,56 -1 1 -1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,5910 0,0010 

4 2,577 1 1 -1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,7310 0,0237 

5 2,637 -1 -1 1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,8175 0,0326 

6 2,953 1 -1 1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 2,9575 0,00002 

7 3,08 -1 1 1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 3,0260 0,0029 

8 3,297 1 1 1 2,7743 0,07 0,1043 0,2175 3,1660 0,0172 

                  

        Ta có:   

           
2

du
s = 0,0257 > 

2

ts
s  = 0,0065 

9538,3
0065,0

0257,0ˆ
2

2

ts

du

s

s
F  

        Với bậc tử m1 = n-(k+1) = 4   bậc mẫu  n0 - 1 = 2   

        Chọn mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng Fisher ta được f  = 19,2 

          F̂  < f . vậy mô hình là phù hợp. Chuyển về biến Zj  

 

từ ŷ= 2,7743+ 0,07 x1 + 0,1043 x2 + 0,2175 x3 

với   
j

0

jj

j
Z

ZZ
x    thay vào ta được:  

ŷ  = 2,7743 + 0,07
10

80Z
1  + 0,1043

3,0

4,02Z
 + 0,2175

4

12Z
3

 

 

ŷ  = 1,4227 + 0,007Z1 + 0,3477Z2 + 0,0543Z3                                   (3.6) 

 

         a0 = ln(KRa)  KRa = e
a0

 = e
1,4277

 = 4,1691 thay vào ta được:  

                Ra = 4,1691.Ui
0,007

.ti
0,3477

.t0
0,0543

    ( m)                                  (3.7) 
 

         Là phương trình hồi quy thực nghiệm.  

 

3.4.1.6.  Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa Ra với Ui và ti khi to = 8 ( s)  

0257,00172,00029,000002,00326,00237,0001,00008,0248,0
4

12

dus
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3.4.2. Năng suất gia công V 

        Năng suất gia công V(mm
2
/min): Năng suất gia công là diện tích cắt được 

trong một đơn vị thời gian. Trong các thí nghiệm, do chiều dày của các tấm phôi là 

như nhau nên thực tế có thể coi năng suất cắt là chiều dài vết cắt trên phôi trên một 

đơn vị thời gian (cả 2 yếu tố này đều được hiển thị trên màn hình máy tính trong 

quá trình gia công). 

        V là năng suất cắt (mm
2
/min): đây là hàm mục tiêu, được tính bởi công thức:  

                           
t

S
V           (3.8) 

         Trong đó  

- S là chiều dài cắt (do trong quá trình gia công đã lập trình nên tất cả các thí 

nghiệm có S bằng nhau, giá trị này được hiển thị trên màn hình điều khiển).  

- t là thời gian thực hiện 1 thí nghiệm được hiển thị trên màn hình điều khiển 

(máy tính tự động bật đồng hồ đếm thời gian khi bắt đầu có sự phóng tia lửa 

điện giữa điện cực và phôi). Đơn vị của t tính bằng phút. 

-  là chiều dày phôi cắt (  = 5mm). 

70
75

80
85

90

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
0.6

0

0.87

1.74

2.61

3.48

4.35

Dien ap danh lua Ui

Ra(Ui,ti)=4.1691*Ui0.007*ti0.3477*80.0543

Do keo dai xung ti

D
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h
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a
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3.4.2.1. Mô hình toán học 

      Như ta đã biết, trong các kết quả nghiên cứu trước đây, năng lượng tách phôi 

trong gia công cắt dây là:  

                               We = Ue.Ie.te                                                              (3.9) 

      Mặt khác, năng lượng tách phôi lại tỷ lệ với năng suất cắt phôi trong quá trình 

cắt. Vì vậy giả sử năng suất cắt trong gia công cắt dây tia lửa điện có dạng như sau 

(với Ie = const). 

                 
zy

i

x

iV ttUKV 0                                 (3.10) 

    Trong đó: 

        KV là hằng số; x, y, z là các số mũ kể đến sự ảnh hưởng của các yếu tố Ui, ti, t0 

đến năng suất cắt (xác định bằng thực nghiệm) 

       Đây là một hàm phi tuyến, sử dụng phương pháp tuyến tính hoá hàm phi tuyến 

bằng cách lấy logarit hai vế ta sẽ thu được phương trình mới:  

          ln(V) = ln(KV)+ xln(Ui)+ yln(ti) + zln(t0)     

 Đặt: y = ln(V)         

                a0= ln(KV); a1= x; a2= y; a3= z 

  x1 = ln(Ui); x2 = ln(ti); x3 = ln(t0)      

Khi đó ta sẽ được phương trình mới:  

                      y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3       

     Dạng tổng quát:  y = a0 + a1 x1 + a2 x2   +.........+ anxn.             

     Bài toán trở thành xác định hàm hồi qui thực nghiệm n biến số. Áp dụng phương 

pháp bình phương cực tiểu. Bố trí thí nghiệm sao cho có tính chất của ma trận trực 

giao cấp 1, chuyển các biến từ tự nhiên sang các biến mã hoá không thứ nguyên 

bằng cách gọi biến thực tế là Zj, j = k,1 , jZ   Zj  jZ  ta thu được: 

2

ZZ
Z

jj0

j ;                 
2

ZZ
Z

jj

j ;               
j

0

jj

j
Z

ZZ
x ; 

 Zj = jZ    xj = -1;   Zj = jZ     xj = +1,    Zj = 
0

j
Z     xj = 0 
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Với thực nghiệm có ba biến đầu vào, làm thí nghiệm với N=2
3
= 8 thí nghiệm 

tại các đỉnh đơn hình đều và ba thí nghiệm ở trung tâm, ta có bảng quy hoạch thực 

nghiệm sau:  

S 

TT 

Biến mã hoá Biến thực nghiệm 

x1 x2 x3 Ui(v) ti( s) t0( s) 

1 -1 -1 -1 70 0,1 8 

2 +1 -1 -1 90 0,1 8 

3 -1 +1 -1 70 0,7 8 

4 +1 +1 -1 90 0,7 8 

5 -1 -1 +1 70 0.1 16 
6 +1 -1 +1 90 0,1 16 

7 -1 +1 +1 70 0,7 16 

8 +1 +1 +1 90 0,7 16 

9 0 0 0 80 0,4 12 

10 0 0 0 80 0,4 12 

11 0 0 0 80 0,4 12 
3.4.2.2. Thực nghiệm năng suất gia công 

       Với bài toán đặt ra trong điều kiện tác giả đã lặp lại thí  nghiệm 3 lần và đo 3 

giá trị lấy giá trị trung bình, tổng chiều dài cắt s= 90,26mm (không đổi trên toàn bộ 

các thí nghiệm). Tiến hành gia công, ghi chép và tính toán ta có bảng sau:  

S 

TT 

Biến mã hoá Biến thực nghiệm Thời gian gia công t(mm)  Năng suất 

V 

(mm
2
/min) 

x1 x2 x3 Ui(v) ti( s) t0( s) lần 

1 

lần  

2 

lần  

3 

 

TB 

1 -1 -1 -1 70 0,1 8 33,18 34,21 34,1 33,83 13,34 

2 +1 -1 -1 90 0,1 8 27,98 26,76 25,72 26,82 16,83 
3 -1 +1 -1 70 0,7 8 32,12 31,23 30,28 31,21 14,46 

4 +1 +1 -1 90 0,7 8 28,34 27,67 30,9 28,97 15,58 

5 -1 -1 +1 70 0.1 16 26,78 25,92 25,39 26,03 17,34 

6 +1 -1 +1 90 0,1 16 24,95 25,76 25,34 25,35 17,80 

7 -1 +1 +1 70 0,7 16 26,89 28,54 26,23 27,22 16,58 

8 +1 +1 +1 90 0,7 16 22,31 22,15 20,31 21,59 20,90 

9 0 0 0 80 0,4 12 26,75 25,97 27,02 26,58 16,98 
10 0 0 0 80 0,4 12 27,79 26,99 27,18 27,32 16,518 

11 0 0 0 80 0,4 12 27,23 28,12 27,3 27,55 16,384 

 

3.4.2.3.Tính các hệ số của phương trình hồi quy 

Theo phương pháp quy hoạch trực giao ta có: 
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a0 = )9,2058,168,1734,1758,1546,1483,1634,13(
8

11

1

N

i

iy
N

 

 a0 = 16,604 

a1 = )9,2058,168,1734,1758,1546,1483,1634,13(
8

11

1

1

N

i

ii yx
N

 

 a1 = 1,174 

a2 = )9,2058,168,1734,1758,1546,1483,1634,13(
8

11

1

2

N

i

ii yx
N

 

 a2 = 0,276 

a3 = )9,2058,168,1734,1758,1546,1483,1634,13(
8

11

1

3

N

i

ii yx
N

 

 a3 = 1,551 

Vậy thay các giá trị a đã tính vào phương trình ở trên được:  

              ŷ  =16,604+ 1,174Z1 + 0,276Z2 + 1,551Z3                        (3.11) 

3.4.2.4.  Kiểm định các tham số aj 

* Kiểm định aj =0 (có nghĩa) 

Ta có 3 thí nghiệm lặp lại ở tâm với kết quả như sau: 

           
1

0
y =16,98;    2

0y =16,518;    
3

0
y =16,384  

          
0

y = 
3

1
(16,98+16,518+16,384) = 16,627 

Phương sai tái sinh s
2

ts
 

              
2

ts
s =

2

1

00

0

)(
1

1 n

i

i yy
n

 

             
2

ts
s =

13

1
(16,98-16,627)

2
+(16,518-16,627)

2
+(16,384-16,627)

2
 = 0,0978 

                             sts= 0978,0 = 0,313 

                        
2

ai
s = 

2

ts
s {C

-1
}ii 

                   Sai=
8

313,0

N

sts  = 0,11 
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                    tai=

ai

i

s

a
 

  ta0 =

ai

0

s

a
=

11,0

16,604
 = 150,9 

  ta1 =

ai

1

s

a
=

11,0

1,174
= 10,7 

  ta2 =

ai

2

s

a
=

11,0

0,276
= 2,5        

            ta3 =

ai

3

s

a
=

11,0

1,551
=  14,1 

     Ta chọn mức độ có nghĩa  = 0,05 cho các bảng thống kê.  

     Với =0,05, bậc tự do n0 = 3 tra bảng Student ta được t =2,35. 

     So sánh |tai| đều lớn hơn t  nên mọi ai đều có nghĩa. Do đó các hệ số của phương 

trình hồi quy (4.11) đều có nghĩa.  

3.4.2.5.  Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Sau khi xây dựng được mô hình ŷ , ta tính phương sai dư. 

2
n

1i
ii

2

du
)ŷy(

)1k(n

1
s  

2
8

1i
ii

2

du
)ŷy(

)13(8

1
s  

2
8

1

2 )ˆ(
4

1

i

iidu yys  

TT yi x1 x2 x3 a0 a1 a2 a3 i
ŷ  (yi- i

ŷ )2 

1 13,34 -1 -1 -1 16,604 1,174 0,276 1,551 13,603 0,069 
2 16,83 1 -1 -1 16,604 1,174 0,276 1,551 15,950 0,774 

3 14,46 -1 1 -1 16,604 1,174 0,276 1,551 14,155 0,093 

4 15,58 1 1 -1 16,604 1,174 0,276 1,551 16,503 0,851 

5 17,34 -1 -1 1 16,604 1,174 0,276 1,551 16,705 0,403 

6 17,80 1 -1 1 16,604 1,174 0,276 1,551 19,053 1,569 

7 16,58 -1 1 1 16,604 1,174 0,276 1,551 17,258 0,459 
8 20,90 1 1 1 16,604 1,174 0,276 1,551 19,605 1,677 
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Ta có:   

           
2

du
s = 1,474> 

2

ts
s  = 0,0978 

07,15
0978,0

474,1ˆ
2

2

ts

du

s

s
F  

 Với bậc tử m1 = n-(k+1) = 4, bậc mẫu  n0 - 1 = 2   

          Chọn mức ý nghĩa  = 0,05, tra bảng Fisher ta được F  = 19,2 

          F̂  < F . vậy mô hình là phù hợp. Chuyển về biến Zj  

 

Từ  ŷ  =16,604+ 1,174z1 + 0,276z2 + 1,551z3 

Với   
j

0

jj

j
Z

ZZ
x    thay vào ta được:  

ŷ  = 16,604 + 1,174
10

80Z
1  + 0,276

3,0

4,02Z
 + 1,551

4

12Z
3

 

 

ŷ  = 2,1917 + 0,1174Z1 + 0,9208Z2 + 0,3878Z3                               (3.12) 

 

        a0 = ln(KV)  KV = e
a0

 = e
2,1917

 = 8,95 thay vào ta được:  

                  V = 8,95.Ui
0,1174

.ti
0,9208

.t0
0,3878

     (mm
2
/min)                       (3.13) 

 

         Là phương trình hồi quy thực nghiệm.  

3.4.2.6. Đồ thị biểu thi mối quan hệ giữa năng suất V với  Ui và ti  khi to=8( s) 

 

 

 

 

 

 

 

  

474,1)677,1459,0569,1403,0851,0093,0774,0069,0(
4

12

dus
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8.16

16.32

24.48

32.64

Dien ap danh lua Ui

V(Ui,ti)=8.95*Ui0.1174*ti0.9208*80.3878

Do keo dai xung ti
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Kết luận chương 3  

     Trong chương này tác giả đã tập trung vào nghiên cứu ảnh  hưởng của các thông 

số điện tới độ nhám bề mặt và năng suất gia công của phương pháp cắt dây bằng tia 

lửa điện khi gia công thép không gỉ 304, thực hiện trong điều kiện sản xuất thực tế 

tại trường Đại Học KTCN Thái Nguyên. Trong đó tập trung giải quyết được một số 

vấn đề sau:  

- Xây dựng được mô hình định tính của quá trình gia công bắt đầu từ các yếu 

tố đầu vào đến khi thực hiện và kết thúc quá trình.  

- Đã tiến hành thí nghiệm thành công và thu được kết quả đảm bảo độ tin cậy. 

- Xây dựng được mối quan hệ giữa các thông số công nghệ (Ui, ti, to) đến độ 

nhám bề mặt và năng suất gia công khi cắt thép không gỉ 304 trên máy cắt dây 

EDM. Cụ thể như sau: 

               Ra = 4,1691.Ui
0,007

.ti
0,3477

.t0
0,0543

    ( m)     

              V = 8,95.Ui
0,1174

.ti
0,9208

.t0
0,3878

     (mm
2
/min) .                                                    
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KẾT LUẬN CHUNG 

 

Trong thời đại mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mọi công đoạn trong 

một dây chuyền sản xuất phải đảm bảo được các yêu cầu tối thiểu như độ chính xác, 

độ bền, năng suất, tính kinh tế cao,... Điều đó càng trở nên cần thiết hơn đối với 

những công đoạn, nguyên công gia công các loại vật liệu quý hiếm, các loại vật liệu 

khó gia công,... Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các công tác này đang 

ngày một hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc các thiết bị gia công càng phức tạp thì càng 

đòi hỏi phải có một chế độ gia công tối ưu hơn nhằm mục đích hạ giá thành sản 

phẩm. Cũng với mục đích đó, tác giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu bản chất của 

quá trình gia công tia lửa điện, mô tả và đánh giá sự ảnh hưởng của các thông số 

công nghệ tới năng suất và chất lượng khi gia công cắt dây tia lửa điện.  

 Thép không gỉ là thép có hàm lượng hợp kim cao, là loại vật liệu được ứng 

dụng nhiều, đặc biệt là trong công nghệ xe hơi, xây dựng, thực phẩm, hoá học, dầu 

khí, khuôn mẫu, bàn cán,... Việc gia công thép không gỉ bằng các phương pháp gia 

công truyền thống đòi hỏi chi phí lớn, năng suất và chất lượng gia công không cao 

đặc biệt là các bề mặt phức tạp. Khi gia công bằng tia lửa điện (EDM), do tính dẫn 

điện và nhiệt của thép không gỉ khác so với các vật liệu thông thường khác, nên làm 

cho năng suất và chất lượng gia công thay đổi. Vì vậy cần nghiên cứu thiết lập và 

tìm ra các giá trị công nghệ tối ưu nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng (độ nhám 

bề mặt) khi gia công thép không gỉ trên máy cắt dây bằng tia lửa điện. 

 Từ đó, đã phát triển và mô hình hoá quá trình gia công. Kết quả cụ thể là:  

1. Đã xây dựng được một hệ thống đầy đủ từ các tham số công nghệ đơn cũng 

như kết hợp các yếu tố công nghệ khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt 

gia công (độ nhám) và năng suất gia công. Đề tài đã đưa ra những kết luận liên 

quan tới ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới năng suất và chất lượng bề 

mặt gia công, điều này là cơ sở để lựa chọn các chế độ gia công tối ưu nhằm 

nâng cao hiệu quả của quá trình gia công. Trong  đó có những kết luận  như 

sau:  
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- Điện áp đánh lửa Ui: là yếu tố có ảnh hưởng lớn  tới năng suất và chất 

lượng bề mặt gia công. Điều này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu về 

quá trình gia công tia lửa điện trước đây từng nghiên cứu.  

- Độ kéo dài xung ti: Đây cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn trong quá 

trình gia công cắt dây tia lửa điện. Đặc biệt độ kéo dài xung ảnh hưởng rất 

lớn tới chất lượng bề mặt gia công. Khi t i tăng đồng nghĩa với việc khe hở 

phóng điện tăng và chất lượng bề mặt giảm xuống do độ nhám cao. Điều 

này thể hiện rất rõ đối với trường hợp dòng điện xung nhỏ.  

- Khoảng cách xung t0: Đây là yếu tố có ảnh hưởng tỷ lệ nghịch với năng 

suất gia công. Điều này có thể giải thích rằng khi t0 tăng lên thì tỷ lệ giữa 

thời gian phóng điện và thời gian gia công giảm nên năng lượng tách phoi 

giảm dẫn đến năng suất gia công cũng giảm. Tuy nhiên, khoảng cách xung 

có ảnh hưởng rất ít tới chất lượng gia công. Thực tế cho thấy khi t0 nhỏ 

thường hay gây ra các lỗi trong quá trình gia công mà điển hình là không 

đủ thời gian cho chất điện môi thôi ion hoá dẫn đến các lỗi phóng hồ quang 

trong quá trình gia công. 

2. Xây dựng thành công mô hình toán học về mối quan hệ giữa độ nhám bề 

mặt và năng suất gia công với các yếu tố công nghệ như điện áp đánh lửa U i, 

độ kéo dài xung ti, khoảng cách xung t0 trong khi gia thép không gỉ.  

3. Từ mô hình toán học đó giúp người vận hành sử dụng máy có thể chọn ngay 

được chế độ gia công phù hợp đảm bảo chất lượng gia công và đạt năng suất 

cao nhất khi gia công thép không gỉ.  

* Một số kiến nghị: 

- Tiếp tục mở rộng nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ khác có 

ảnh hưởng hơn tới năng suất và chất lượng gia công (Ie, tp,..) đặc biệt là các 

yếu tố phi công nghệ như: ảnh hưởng của vật liệu, ảnh hưởng của dòng chảy 

chất điện môi,… 

- Các thí nghiệm được nghiên cứu ở luận văn chỉ thực hiện trong thời gian gia 

công ngắn nên chưa đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố tới độ mòn điện 
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cực. Cần tập trung nghiên cứu ảnh hưởng này nhằm nâng cao hiệu quả của quá 

trình gia công. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình gia công có 

tính đến các ảnh hưởng của nhiễu trong quá trình gia công.  

- Cần nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến quá trình gia 

công khi thực hiện trên các vật kiệu khác.  
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PHỤ LỤC 

 

1. Thiết bị thí nghiệm 

 

 

Máy cắt dây CW322S tại trung tâm thí nghiệm 

Trường Đại học KTCN Thái Nguyên. 

           

Máy đo nhám SJ201 tại phòng Dung sai đo lường 

Trường Cao Đẳng Cơ khí Luyện kim 
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2. Quá trình thực nghiệm 

2.1. Bản vẽ chi tiết thí nghiệm 

 

                               

 

 

2.2. Chương trình gia công 

O0100 

N100 G0 G21 G90 

N102 G92 X0. Y10. I5. J0. 

N110 D1 

N112 G41 G1 Y5.165 

N114 X14. 

N116 G2 X14.165 Y5. J-.165 

N118 G1 Y0. 

N120 G2 X14. Y-.165 I-.165 

N122 G1 X12.1639 

N124 G2 X-12.1639 I-12.1639 J.165 

N126 G1 X-14. 

N128 G2 X-14.165 Y0. J.165 

N130 G1 Y5. 

N132 G2 X-14. Y5.165 I.165 

N134 G1 X0. 

N136 G40 Y10. 

N138 M50 

N140 M30 

% 

 

2.3. Gia công thực nghiệm 
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T¸c gi¶ lµm thùc nghiÖm 

 

KTV §ç ThÕ Vinh hç trî lµm thùc nghiÖm 

 

 

 

 

BÓ chøa dung dÞch ®iÖn m«i (khi gia c«ng) 

 

Mµn h×nh hiÓn thÞ qu¸ tr×nh gia c«ng 
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S¶n phÊm nhËn ®îc sau gia c«ng 

 

2.4. Thực nghiệm đo nhám                    

 

 

 

Qu¸ tr×nh ®o ®é nh¸m 

 

KÕt qu¶ Ra ®îc hiÓn thÞ 

 


