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Оксана Анатоліївна, Поляков Святослав Петрович
(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(57) Робоче середовище для електроерозійної
обробки металів на водній основі, яке відрізня-
ється тим, що воно містить домішку поверхнево-
активної речовини амфолітного типу алкіламіное-
тилсульфату натрію (C8H21NHCH2CH2OSO3Na) при
наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

алкіламіноетилсульфат натрію 0,04-0,06
вода решта.

Винахід відноситься до електрофізичних та
електрохімічних способів обробки металів не про-
фільованим електродом інструментом, а саме до
складів робочих середовищ для електроерозійної
обробки металів.

Відома рідина для електроерозійної обробки,
що представляє собою водний розчин спирту аце-
тиленового ряду 1-50% 2-бутін, 1,4- діолу чи 0,3-
3% пропаргілового спирту (див. Пат.61-61931 Япо-
нии. В23Н1/08, Бюл. №2-1549, 27.12.86).

Недоліком цього способу є складність приго-
тування робочого середовища та підтримки необ-
хідного складу під час електроерозійної обробки.

Відоме робоче середовище для електроеро-
зійної обробки, що представляє собою водний
розчин суміши реагентів натрію фосфорнокислого,
трий фосфату, триетаноламіну, змочувача ОП-10
(див. А.С. СССР №1373504, В23Н1/08. Бюл.№6,
15.02.88).

Вказане середовище найбільш близьке до ви-
находу, що заявляється, і вибране в якості прото-
типу.

Недоліком цього способу є складність приго-
тування робочого середовища.

В основу винаходу поставлено задачу шляхом
утворення полярних адсорбційних плівок на пове-
рхнях електродів в міжелектродному проміжку
забезпечити підвищення продуктивності електро-
ерозійної обробки та якості деталей, що отриму-
ються.

Це досягається введенням до складу робочого
середовища на водній основі поверхнево-активних
домішок.

Відмінність запропонованого винаходу полягає
в тому, що в якості домішок в водну основу вво-
дять поверхнево-активну речовину (ПАР) амфолі-
тного типу алкіламіноетилсульфату натрію
(C8H21NHCH2CH2OSO3Na) при наступному співвід-
ношенні компонентів, мас. %:

Алкіламіноетилсульфат натрію 0,04-0,06
Вода інше.
Вказана відмінність є необхідною і достатньою

для досягнення технічного результату.
Технічним результатом є підвищення продук-

тивності обробки та якості деталей, що отриму-
ються.

Експериментально встановлено, що саме таке
робоче середовище дозволяє підвищити продук-
тивність обробки та якість виготовлених деталей.

Введення в воду домішки ПАР, що дисоціює
на аніони та катіони які під дією електричного поля
рухаються відповідно до аноду та катоду, збільшує
продуктивність електроерозійної обробки в 1,2-1,5
разів за рахунок зростання кількості робочих імпу-
льсів та зменшення кількості робочих проходів в
результаті зменшення шорсткості поверхні з
Ra=4,5мкм до Ra=2,5мкм. При обробці деталей з
чорних металів та їх сплавів відпадає необхідність
введення в робоче середовище необхідних анти-
корозійних домішок, так як адсорбційні плівки об-
межують доступ води до оброблюваної поверхні.

Приклад конкретного застосування.
Готували робоче середовище шляхом домішки

в технічну воду 0,05% алкіламіноетилсульфату
натрію з наступним перемішуванням на протязі 5
хвилин. В цьому робочому середовищі проводили
електроерозійну обробку верстаті СЕЛД-02 - роз-
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різання заготовки марки Сталь 45 товщиною 40мм
на режимі генератора технологічного струму ГКІ
300-200А - енергія 2,5мДж, частота імпульсів
22кГц. Продуктивність обробки складала
35мм2/хв.,  тоді як при обробці в звичайній воді -

24мм2/хв.. Шорсткість отриманої поверхні не вище
Ra=2,5мкм, тоді як при обробці в звичайній воді-
Rа=4,3мкм. Корозія деталі та елементів облад-
нання відсутня.
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