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ABSTRACT  
    This paper attempted to study the induced surface residual stresses due the effect of 
Electrical discharge machining (EDM) input parameters, (the pulse current,  the pulse-on 
time and the type of electrode). The work included the use of two types of electrode, the 
copper and graphite as well as using or without using the graphite powder mixing with 
the kerosene dielectric (PMEDM) for machining AISI D2 dies steel. The response sur-
face methodology (RSM) was used for design the experimental work matrices. The anal-
ysis of variance (ANOVA) was used, and models were built to predict the surface residu-
al stresses. The obtained results showed that the minimum tensile surface residual stress-
es obtained when using the copper electrodes with pulse current (22 A) and pulse on du-
ration (40 µs) when working with kerosene dielectric alone and (8 A) with (120 µs) when 
working with graphite powder mixing. The results concluded that the using of graphite 
electrodes and kerosene dielectric alone or with powder mixing induced minimum resid-
ual stresses with pulse current (22 A) and pulse on duration (120 µs).  The copper elec-
trodes with kerosene dielectric and graphite powder mixing improved the  induced tensile 
residual stresses by about (80 %) lower than when using kerosene dielectric alone and 
about (50%) lower than with graphite electrodes and the kerosene dielectric alone or with 
graphite mixing powder. 
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 إنشاء على بعملية التشغيل بالتفريغ الكھربائي خلوطالم الجرافيت مسحوق تأثير دراسة

باستخدام تقنية تصميم AISI D2 لصلب القوالب نوع  المتبقية االجھادات السطحية
 التجارب

 
  الخالصة

التشغيل بالتفريغ لعملية  المدخالت تأثير المتبقية الناجمة بسبباالجھادات السطحية دراسة  ھذا البحث حاول    
القطب  نوعين من على استخدام العمل تضمنو .،زمن استمرار النبضة ونوع االلكترود) تيار النبضة( الكھربائي

  المخلوط الجرافيت مسحوق أو بدون استخدام باستخدام وكذلك والجرافيتالنحاس  (االلكترودات) وھما
(PMEDM) صلب القوالب نوع لتشغيل  عازلال الكيروسين معAISI D2.  استجابة السطح منھجية تم استخداموقد 

)RSM (باالجھادات  للتنبؤ نماذجبنيت و،  تحليل التباين تم استخدامكما   التجريبية. العمل مصفوفات لتصميم
 أقطاب متبقية تم الحصول عليھا عند استخدامسطحية شدية  اجھادات أدنى أن النتائج وأظھرت المتبقية.السطحية 
 الكيروسين عند العمل مع) ميكرو ثانية 40( مقداره وزمن استمرار النبضة امبير) 22( تيار نبضة مقداره مع النحاس

النتائج إلى  وخلصت المخلوط. الجرافيت مسحوق مع عند العمل) ميكرو ثانية 120( مع امبير) 8(وحده، ول عازلةال
متبقية  سطحية شدية  اجھاداتفان   الخلط مسحوق وحده أو معل عازلال والكيروسين الجرافيت أقطاب استخدام أن

 ان استعمال ).ميكرو ثانية 120زمن استمرار النبضة مقداره (و امبير) 22( ناجمة عند استعمال تيار نبضة مقداره
السطحية الشدية  جھاداتاال تحسينعملت على  خلط الجرافيتال ومسحوق عازلال الكيروسين مع النحاس أقطاب
حالة  أقل من ٪)50(، وحوالي وحدهل عازلال الكيروسين أقل من حالة استخدام ٪)80( الناجمة بحوالي المتبقية
  .الجرافيتي خلطال مسحوق لوحده أو مع عازلال الكيروسين مع الجرافيت أقطاب استخدام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


