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ABSTRACT 

To increase cutting tool life and improve workpiece surface quality,                
an empirical model was proposed to predict workpiece surface roughness and 
cutting tool temperature by discovering an empirical equations that depends 
upon the experimental results of turning carbon steel. These empirical 
equations predict values; and describe the behaviour of workpiece surface 
roughness and cutting tool temperature. The experimental work involves 
turning carbon steel (ASTM Standard A105) by measuring workpiece surface 
roughness and cutting tool temperature at different cutting speed, feed rate, 
and depth of cut that consider    the major cutting parameters. The results 
indicated that cutting speed and feed rate has a major effect on workpiece 
surface roughness and cutting tool temperature. Also, a comparison between 
experimental and predicted results was made, which show a good agreement, 
i.e the correlation coefficients reached to 0.9894 for surface roughness and 
0.9943% for temperature.  
 

   أداةلتنبؤ خشونة سطح قطعة العمل ودرجة حرارة  ةتجريبي ةذجنم
  الخراطة للصلب الكربونيالقطع خالل عملية 

  
  الخالصة

تم ايجاد نمـوذج  لغرض اطالة عمر اداة القطع ولتحسين نوعية سطح قطعة العمل فقد  
طريـق  تجريبي للتنبؤ بقيمة كل من خشونة سطح قطعة العمل ودرجة حرارة اداة القطـع عـن   

التوصل الى معادالت تجريبية تعتمد على نتائج العمل المختبـري المتمثـل بخراطـة الصـلب     
المعادالت التجريبية تتنبأ بقيم وتصف سلوك خشونة قطعة العمل ودرجة حـرارة اداة  . الكربوني

 ASTM)  يتضمن العمل المختبري عملية الخراطـة لسـبيكة مـن الصـلب الكربـوني     . القطع
Standard A105)      عن طريق قياس خشونة سطح قطعة العمل ودرجـة حـرارة اداة القطـع

المستخدمة وبقيم مختلفة لكل من سرعة قطع والتغذية وعمق القطع والتي تعتبر من المتغيـرات  
بأن لكل من سرعة القطع والتغذية تأثير كبير على خشونة أظهرت النتائج . الرئيسية لعملية القطع

تم اجراء مقارنة بين القيم العملية والقيم التـي تـم   . ارة اداة القطعسطح قطعة العمل ودرجة حر
   .والتي اظهرت توافق كبير بينهما) النظرية(التنبؤ بها 
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