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Abstract 
This paper introduces a mathematical model to calculate the amount of tool 

inclination angle in turning operation depending on controlling the chip flow along the 
cutting edge, and to simplify the setting of this angle and the direct relation with nose 
setting distance, a model is achieved to calculate the setting nose distance instead of 
changing the inclination angle. Results conducted on a series of experiments by 
changing tool nose setting distance where most of the cutting conditions kept constant, 
except tool nose setting below and above the workpiece centre, and its effect of 
obtained surface roughness was measured at each step. 

Theoretical results for finishing turning operation, for depth of cut less than 1 
mm, show that setting tool nose below the workpiece centre will be similar to that of 
setting positive angle of inclination.  

The main function of the derived model of the inclination angle is to make 
equal chip flow along the cutting edge and the chip will be cured far enough from the 
machined surface and therefore eliminate the chip and hence improve the workpiece 
surface roughness. 

The proposed theoretical model proved that in external turning with finishing 
operation the suggested inclination angle (λ) must have positive values, and the setting 
distance has a negative value. While in the experimental work, the workpiece surface 
finish has been improved when setting distance has negative value below the 
workpiece centre. 
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 لزاوية ميل الحد القاطع في عملية الخراطة وتجريبيةدراسة نظرية 

  الخ�صة
 اً عتمادإيقدم ھذا البحث نموذج رياضي لحساب قيمة زاوية ميل الحد القاطع في عملية الخراطة 

ولتبسيط ضبط الزاوية وع+قتھا  ،ةعلى السيطرة على جريان النحاتة على طول الحد القاطع للعد
المباشرة مع مسافة الضبط، تم أنجاز موديل لحساب مسافة ضبط مقدمة ا-داة عوضاً عن تغيير زاوية 

مجموعة من التجارب العملية بتغيير مسافة ضبط مقدمة ا-داة على النتائج  إعتمدت .ميل الحد القاطع
وتم قياس  المشغولةقدمة ا-داة أسفل وأعلى محور ظروف القطع ماعدا مسافة ضبط م معظممع تثبيت 

 .تأثيرھا على الخشونة السطحية لكل مرحلة
بينت بأن مسافة ضبط  ،ملم 1لعمق قطع أقل من  الناعمة،النتائج النظرية لعملية الخراطة 

  .طع موجبةاشابه ضبط أستخدام زاوية ميل حد قمقدمة ا-داة أسفل محور ا-داة ي
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للموديل المشتق لحساب زاوية الحد القاطع ھو بجعل سرعة جريان النحاته  الوظيفة الرئيسية
على طول الحد القاطع وعليه سوف تقوس النحاتة بعيداً بشكل كافي عن السطح المشغل متساوية 

   .للمشغولة وبالتالي يتم ابعاد النحاته وعليه تحسين الخشونة السطحية
أن تكون قيم زاوية ميل ثبت وجوب رجية الناعمة ألرياضي المقترح للخراطة الخاالموديل اان 

التجريبي، تم تحسين  الجانب فيبينما  .موجبة، وقيمة مسافة الضبط سالبة  (λ)الحد القاطع المقترحة 
  .الخشونة السطحية للمشغولة عند قيم ضبط سالبة أسفل محور المشغولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


