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Tóm tắt: 

Gia công tia lửa điện (EDM) là phương pháp gia công không truyền thống, được sử dụng rộng 
rãi nhất trong ngành công nghiệp khuôn mẫu và dụng cụ. Vì vậy, nâng cao năng suất và chất 
lượng bề mặt gia công của phương pháp này đã và đang rất được quan tâm nghiên cứu. Trong 
nghiên cứu này, ảnh hưởng của nồng độ bột titan trộn vào dung dịch điện môi đến độ nhám bề 
mặt gia công (Ra) và năng suất bóc tách vật liệu (MRR) trong gia công tỉa lửa điện đã được 
nghiên cứu. Thép làm khuôn dập nóng H13 và vật liệu điện cực graphit là hai loại hiện được ứng 
dụng rất nhiều trong EDM đã được đưa vào khảo sát nghiên cứu. Bằng phương pháp thực 
nghiệm đánh giá với việc cố định các thông số công nghệ và thay đổi nồng độ bột titan, kết quả 
nghiên cứu đã cho thấy: Nồng độ bột titan có ảnh hưởng rất mạnh đến độ nhám bề mặt, năng 
suất gia công của EDM có bột trộn trong dung dịch điện môi (PMEDM). 
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Abstract: 

 Electrical discharge machining (EDM) has been widely used in both tool and mould industries. 
Enhancing productivity and workpiece surface quality after EDM is the concern of many 
researchers. In this research the effects of titanium powder concentrations on surface roughness 
(Ra) and material removal rate (MRR) in a machining operation on Powder Mixed EDM 
(PMEDM) is investigated. Two types of material: H13 hot work steel and the graphite (Gr) 
electrode tool which have found widespread applications in EDM are under investigation. With 
the method of experimental evaluation with fixed processing parameters and variable 
concentrations of titanium powder, the results showed that concentrations of powder have great 
influence on the surface roughness and material removal rate in PMEDM. 
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