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Abstract 

        Machining of electrically non-conducting materials like glass is still a major 
problem. The principle of electric arc was used to generate high electrical 
discharge (spark) at high currents to machine non-conducting materials at any 
hardness. 
        EDM system was build for machining of non-conducting cutting materials 
such as glass  including the use of powder (graphite) mixed for dielectric solution 
(tap water) by supplied DC current values (200, 250, 300, 350 and 400A). Voltage 
of (70V) was used to cut 3mm thickness of borosilicate glass (BSG) to obtain the 
average surface roughness (Ra) of about (0.003-0.012µm). 
        Matlab program has been used to investigate the process control for EDM that 
could the Ra experimental and theoretical with accuracies of 94.236, 94.034, 
96.628 and 92.875% respectively. 
From the reading of the magnitude of the roughness it was found that differences 
between the theoretical and experimental values for 3mm thickness of BSG was 
never exceed (8%). 
 Keywords: Surface Roughness, EDM, MRR, REW. 

الكھربائي على معدل الخشونة السطحية لزجاج البوروسيليكات  التيار تأثيردراسة 
  مات(بالرة الكھربائية باستخدام برنامج في القطع بالشرا
                                                                                                                  الخالصة                           

القط		ع  ، وانيس		يةقط		ع الم		واد غي		ر الموص		لة كھربائي		ا مث		ل الزج		اج م		ا زال مش		كلة رئ أن       
لتوليد شرارات كھربائية عالية عند تيارات عالية لقطع الم	واد غي	ر  امهاستخديتم القوس الكھربائي ب

 .                                                                         الموصلة عند اي ص+دة
مث		ل الزج		اج باس		تخدام مس		حوق  ت		م بن		اء منظوم		ة ش		رارة كھربائي		ة لقط		ع الم		واد غي		ر الموص		لة

 400و  350, 300, 250, 200(الكرافي		ت مم		زوج م		ع الم		اء الص		افي بتس		ليط ق		يم تي		ار مس		تمر 

مل	م م	ن زج	اج  3س	مك م	واد غي	ر موص	لة كھربائي	اً ب فول	ت لقط	ع 70الفولتي	ة المس	تخدمة ). أمبير

) م	ايكرون 0.012-0.003( البوروسيليكات للحصول عل	ى مع	دل خش	ونة س	طحية عمل	ي ح	والي 
.                                                                                                                ومقارنتھا مع معدل الخشونة السطحي النظري

المات+ب لبح	ث عملي	ة الس	يطرة الرقمي	ة عل	ى القط	ع بالش	رارة الكھربائي	ة  جاستخدام برنامتم كذلك 

و  96.628, 94.034,  94.236صول عل	ى مع	دل خش	ونة س	طحية عمل	ي ونظ	ري ب	دقات والح

 .                                                    على التوالي% 92. 875

ملــم مــن زجــاج  3لقطــع ســمك  القــراءات النظريــة والعمليــةالفــرق لمعــدل الخشــونة الســطحية بــين  أنكـذلك وجــد 
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